Załącznik nr 4

Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za
2017 rok.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

22.500,00 Wykonanie

21.438,70

Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:
• remontu odcinka rowu gminnego R-Sw-C zlokalizowanych w m. Lubinicko na działce nr
83,
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontem odcinka rowu gminnego R-Sw-C
zlokalizowanego w m. Lubinicko na działce nr 83,
• remontu rowów odwadniających nr R-7, R-7a, R-2 zlokalizowanych przy ul Polnej i
Poznańskiej w Świebodzinie
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

88.463,00 Wykonanie

88.462,72

Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:
• opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie konserwacji urządzeń
odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na
2017 rok.
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru w pełnym zakresie, z rozliczeniem ilościowokosztorysowym zadania p.n. „Konserwacja urządzeń odprowadzających wody opadowe i
roztopowe z terenu miasta i gminy Świebodzin na 2017 rok”.
Zawarto umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Świebodzinie na wykonanie
konserwacji urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe z terenu miasta i gminy
Świebodzin w 2017 roku.
W czerwcu 2017 roku zgodnie z zawartą umową Rejonowy Związek Spółek Wodnych w
Świebodzinie zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru wykonanych robót na rowie R1 (I konserwacja) w Świebodzinie.
Protokołem spisanym w dniu 22 czerwca 2017 roku odebrano i potwierdzono wykonanie
robót konserwacyjnych urządzeń wodnych.
W II półroczu 2017 roku odebrano drugi i trzeci etap prac związanych z „Konserwacją rowów
odwadniających na terenie Gminy Świebodzin w 2017 roku”.
§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan

518,00 Wykonanie

517,70

Środki wydatkowano na opłaty za roboty konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych (rowy
położone w Jordanowie, Rusinowie, Grodziszczach, Chociulach i Nowym Dworku), będących
własnością Gminy Świebodzin, wykonywane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Świebodzinie.

1

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

1.000,00 Wykonanie

0,00

Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr 452, 453, 453 w I i II
obrębie Świebodzina (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Ze względów na konieczność wykonania nowego przepustu pod drogą krajową K92 co wiąże
się z uzyskaniem decyzji celu publicznego, opracowanie dokumentacji przesunięto na rok
budżetowy 2018.

Rozdział 01009 - Spółki wodne
§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Plan

20.000,00 Wykonanie

20.000,00

Przekazano środki finansowe w kwocie 20.000,00zł dla Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Świebodzinie zgodnie z umową nr 3/GROŚ/2017 z dnia 3 marca 2017 roku z
przeznaczeniem na pokrycie części kosztów robót w zakresie konserwacji urządzeń
melioracji szczegółowych, będących w ewidencji Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej
Świebodzin.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia zwierzęcego.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

8.190,00 Wykonanie

7.938,11

Na kwotę 7.938,11zł składają się następujące wydatki:
• 7.208,87zł. – koszty zbierania i utylizacji zgłaszanych na terenie Gminy padłych 51 szt.
martwych kotów, psów, ptaków itp. zgodnie z umowami zawartymi z firmą Zakład
Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Roman Trzebniak oraz firmą
„PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. w Ciepielówku,
• 729,24zł. – koszty eutanazji 5 szt. zwierząt wykonanych przez Gabinet Weterynaryjny
s.c. ul. Zachodnia 58, 66-200 Świebodzin.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

801,00 Wykonanie

800,61

Kwotę w wysokości 1.191,92zł wydatkowano na pokrycie opłaty związanej z wyłączeniem z
produkcji rolniczej nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie działkami nr:
• 22/5 i 22/6 położonych w Rozłogach w związku z ich przeznaczeniem na poszerzenie
drogi gminnej,
• 90/2 położonej w 3 obrębie Świebodzina, w związku z jej przeznaczeniem pod miejsca
postojowe.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan

1.285.118,78 Wykonanie

1.271.621,08
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1. Fundusz sołecki
Plan
Wykonanie
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374.749,00
365.535,06

Borów – Zakup artykułów spożywczych, jednorazowych, kwiatów na organizację imprez
okolicznościowych, a także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy
wiejskiej, wymiana wodomierza oraz czyszczenie rynien na budynku świetlicy,
przedstawienie teatralne dla mieszkańców podczas festynu,
Chociule - Zakup art. spożywczych, na organizację imprez okolicznościowych, a także
środków czystości do utrzymania higieny oraz krzeseł w świetlicy wiejskiej. Zakupiono
również sprzęt do siłowni wiejskiej. Wynajęcie podnośnika oraz przeróbka czopucha w
kotłowni, oprawa muzyczna imprezy kulturalnej.
Glińsk – Zakup art. spożywczych, na organizację imprez okolicznościowych, a także
środków czystości do utrzymania higieny oraz krzeseł w świetlicy wiejskie i innego
drobnego wyposażenia. Zakupiono również środek chwastobójczy oraz kwiaty na
poprawę estetyki wsi, czyszczenie rynien oraz wynajęcie podnośnika. Zakupiono sprzęt
sportowy na potrzeby Klubu Piłkarskiego Odra Glińsk.
Gościkowo – Zakup art. spożywczych oraz jednorazowych na organizację imprez
okolicznościowych, a także roślin oraz usług na poprawę estetyki wsi. Zakup sprzętu
strażackiego na potrzeby OSP.
Grodziszcze – Zakup art. spożywczych, jednorazowych oraz kompletów biesiadnych na
org. imprez okolicznościowych, a także środków czystości do utrzymania higieny w
świetlicy wiejskiej. Zakup krzeseł oraz drobnego wyposażenia na potrzeby świetlicy
wiejskiej,
Jeziory – Zakup art. spożywczych, jednorazowych na org. imprez okolicznościowych,
także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej. Zakupiono także
naczynia oraz inny sprzęt AGD na wyposażenie świetlicy. Organizacja turnieju
szachowego. Zakup krzeseł i drobnego wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej,
Jordanowo – Zakup art. spożywczych, jednorazowych na organizację imprez
okolicznościowych, także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej.
Zakupiono także odzież dla sportowców oraz komplety biesiadne. Naprawa instalacji
elektrycznej oraz czyszczenie komina. Zakup taboretu gazowego na potrzeby kuchni
oraz krzeseł na potrzeby świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw.
Kępsko – Zakup artykułów spożywczych na org. imprezy okolicznościowej, środków
higienicznych, drabiny na wyposażenie świetlicy wiejskiej. Przedstawienie teatralne dla
mieszkańców podczas festynu, naprawa schodów wejściowych do świetlicy,
Kupienino - Zakup naczyń oraz środków higienicznych do utrzymania świetlicy wiejskiej
oraz paliwa do koszenia terenów gminnych. Organizacja imprez kulturalnych, oraz zakup
ław i stołu pingpongowego do świetlicy
Lubogóra – Zakup art. spożywczych, jednorazowych na org. imprez okolicznościowych,
także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej. Montaż systemu
monitorowania wsi,
Lubinicko - Zakup art. higienicznych, papierniczych oraz drobnego wyposażenia do
świetlicy wiejskiej. Malowanie świetlicy i naprawa dachu. Wykonanie tablicy
informacyjnej. Montaż systemu monitorowania wsi,
Ługów – Zakup art. spożywczych, jednorazowych na org. imprez okolicznościowych,
także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej. Montaż muszli,
naprawa pompy oraz mały remont sufitu. Wynajęcie sprzętu rekreacyjnego oraz koncert
orkiestry dętej. Doposażenie placu zabaw.
Nowy Dworek – Zakup art. spożywczych, jednorazowych na organizację imprez
okolicznościowych, także środków czystości do utrzymania higieny w świetlicy wiejskiej.
Zakupiono również materiał na ogrodzenie boiska. Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej.
Osogóra – Wykonanie projektu oświetlenia drogi,
Podlesie – Zakup art. spożywczych i sprzętu dekoracyjnego oraz betonowego grilla.
Raków – Zakup art. higienicznych do świetlicy wiejskiej. Montaż piłkochwytów na boisku
wiejskim.
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Rosin – Zakup art. spożywczych i higienicznych do świetlicy wiejskiej, a także grilla,
kwiatów i paliwa do koszenia terenu gminnego. Wymiana tablicy rozdzielczej. Zakup ław
oraz stołu pingpongowego do świetlicy wiejskiej.
Rozłogi – Zakup art. higienicznych do świetlicy wiejskiej oraz roślin i sprzętu na poprawę
estetyki wsi. Drobne remonty toalet w świetlicy wiejskiej. Koszenie boiska sportowego
oraz organizacja imprez dla mieszkańców wsi.
Rudgerzowice - "Zakup art. spożywczych i higienicznych do świetlicy wiejskiej a także
paliwa do koszenia terenu gminnego. Drobne remonty na terenie świetlicy wiejskiej.
Montaż metalowych elementów w świetlicy. Doładowanie internetu do świetlicy wiejskiej.
Siłownia zewnętrzna na placu zabaw.
Rusinów – Zakup art. spożywczych i higienicznych do świetlicy wiejskiej, a także
impregnatu do malowania. Naprawa drzwi w świetlicy. Remont pomieszczeń świetlicy
wiejskiej. Zakupu na potrzeby OSP Rusinów.
Rzeczyca - Zakup art. spożywczych na organizację. imprez okolicznościowych,
higienicznych i naczyń do świetlicy wiejskiej, a także paliwa na koszenie terenu
gminnego. Drobne remonty na terenie świetlicy wiejskiej. Doposażenie placu zabaw.
Wilkowo – Zakup art. spożywczych na organizację imprez okolicznościowych,
higienicznych i naczyń, patelni i innego sprzętu do świetlicy wiejskiej. Namiot oraz
komplety cateringowe na potrzeby imprez.
Witosław – Zakup art. spożywczych oraz innego sprzętu na organizację imprez, a także
paliwa i filtra powietrza do kosiarki w celu utrzymania estetyki wsi. Doposażenie placu
zabaw.

2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych
Plan
746.508,78
Wykonanie
746.508,78
W 2017 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 214 wniosków od producentów rolnych
dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dla których wypłacono
kwotę 731.871,35zł. Pozostała kwota 14.637,43zł. stanowi koszty pracodawcy w związku z
realizacją zadania.
3. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew
Plan
70.000,00
Wykonanie
69.952,08
W okresie sprawozdawczym wykonano prace polegające na:
• przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych na 39 szt. drzew,
• wycięciu 194 szt. drzew,
• frezowaniu 52 szt. pni,
które zostały wykonane przez Zakład Utrzymania i Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT”
Roman Trzebniak zgodnie z zawartymi umowami nr 2/GROŚ/2017 z 8 lutego 2017r., nr
4/GROŚ/2017 z 14 marca 2017r., nr 9/GROŚ/2017 z 25 października 2017r. oraz zleceniem
znak: GROŚ.6130.7.2017.ŁK z 1 czerwca 2017r.
4. Konkurs „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”
Plan
12.310,00
Wykonanie
12.309,20
Laureaci konkursu otrzymali podczas dożynek gminnych bony wartościowe oraz puchary.
Firma reklamowa wykonała tablicę informacyjnej podsumowującej konkurs przez agencję
reklamową.
5. Pozostałe wydatki na rzecz sołectw
Plan
52.908,00
Wykonanie
51.672,96
6. Zadania inwestycyjne (bez Funduszu Sołeckiego)
Plan
28.643,00
Wykonanie
28.643,00
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Wydatki dotyczą doposażenia placów zabaw w miejscowościach: Witosław, Ługów,
Rudgerzowice, Osogóra, Jordanowo, Rzeczyca w elementy siłowni i elementy zabawowe.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Rozdział 02095 – Pozostała działalność
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan

2.860,00 Wykonanie

2.859,31

Czynsz dzierżawny za grunty stanowiące własność Lasów Państwowych – Nadleśnictwa
Świebodzin, przeznaczonych pod ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora Wilkowskiego,
ścieżkę rowerową z Lubogóry do Ołoboku oraz plażę w Nowym Dworku.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

1.499.472,00 Wykonanie

1.488.897,03

Dopłaty do wody i ścieków z terenu Gminy Świebodzin
Zgodnie z art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r Nr 1243, poz. 858 z późn .zm.) Rada
Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2014 roku:
• do ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Świebodzin
z gospodarstw domowych w wysokości 1,40 zł netto do ceny netto 1m3
• do wody dostarczanej z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę do
gospodarstw domowych w wysokości 0,38 zł netto do ceny netto 1m3
Dopłata przekazywana była dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z
o.o. w Świebodzinie na podstawie zbiorczego zestawienia

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plan

1.009.194,00 Wykonanie

1007.841,30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo – Borów – Ołobok (odcinek w miejscowości
Borów) – 371.689,00zł,
W dniu 10 kwietnia 2017 roku podpisano umowę Nr DG.032.6.2017 z Powiatem
Świebodzińskim, w której Gmina Świebodzin zobowiązała się udzielić Powiatowi pomocy
finansowej w wysokości 50,1 % kosztów własnych Powiatu dla realizacji projektu w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
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Przedmiotem umowy jest realizacja projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F
Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek w miejscowości Borów”. Starostwo Powiatowe zakończyło
inwestycję a Gmina Świebodzin przekazała dotację celową zgodnie z umową.
Przebudowa ul. Kolejowej w Świebodzinie – etap II – 636.152,30zł.
W dniu 7 kwietnia 2017 r. podpisano umowę Nr DG.032.5.2017 z Powiatem Świebodzińskim,
w której Gmina Świebodzin zobowiązała się udzielić Powiatowi pomocy finansowej w
wysokości 50,1 % kosztów własnych Powiatu dla realizacji projektu w ramach Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem
umowy jest realizacja projektu p.n. „Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w
Świebodzinie - etap II”(od wiaduktu do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).
W dniu 31 maja 2017 r. Gmina Świebodzin podjęła uchwałę Nr XXXII/476/2017 w sprawie
zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w kwocie nie wyższej niż
637.505,00 zł i zawarto aneks do umowy. Powiat Świebodziński zakończył inwestycję a
Gmina Świebodzin przekazała dotację celową zgodnie z umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

418.140,00 Wykonanie

336.988,10

W dniu 09 stycznia 2017 r. została zawarta umowa z firmą Veolia Energia Poznań Spółka
Akcyjna nr BZP/1/Z/2017 na sukcesywną sprzedaż wraz z załadunkiem żużla paleniskowego
w ilości 600 ton o wartości 14 760 zł brutto. W roku 2017 był zakupiony żużel w ilości 600 ton
lecz i zafakturowany na łączną wartość 14 760,00 zł brutto.
W wyniku zamówienia dostawy workowanej masy bitumicznej na zimno do remontów
nawierzchni asfaltowych w okresie zimowym zakupiono od firmy Patchsystem Polska Sp. z
o.o. dwie tony masy na zimno o wartości 2 361,60 zł brutto. Remonty w okresie zimowym
wykonywała gminna ekipa remontowo-budowlana.
Na podstawie umowy nr 11/BZP/2017 z dnia 06.04.2017 r. zawartej w trybie przetargu
nieograniczonego firma Zakład Usług Transportowych TRANSKRÓL Arkadiusz Król ze
Świebodzina realizowała dostawy kruszyw – piasku i tłucznia do naprawy dróg gruntowych
na terenach wiejskich Gminy oraz na potrzeby gminnej ekipy remontowo-budowlanej .
Wartość zawartej umowy to 151 991,10 zł brutto.
W roku 2017 roku zgodnie z umową nr 10/BZP/2017 z dnia 06.04.2017 r. zawartej w trybie
przetargu nieograniczonego dostawcą betonowych materiałów drogowych i cementu była
firma „POL-BRUK” Makarewicz Piotr z Międzyrzecza. Wartość zawartej umowy to 127
005,25 zł brutto.
W roku 2017 w/w firmy dostarczały materiały drogowe – betonowe i cement dla bieżących
robót wykonywanych przez gminną grupę remontową oraz na utwardzenie pobocza drogi
gminnej w m. Wilkowo.
Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.14.2017.PW z dnia 07.08.2017 rok firma MAESTRIA
Polska Sp. z o.o. z Płońska dostarczyła 47 pojemników farby do nawierzchni drogowych w
kolorze niebieskim do wymalowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
Wymalowanie miejsc postojowych na drogach i parkingach gminnych na terenie miasta
wykonała gminna ekipa remontowo-budowlana.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

2.202.366,00 Wykonanie

2.039.298,77

1. Remont wiat na przystankach PKS
Plan
15.000,00
Wykonanie
5.827,13
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Zgodnie z umową nr 15/BZP/2017 z dnia 05.05.2017 roku, zawartą w trybie przetargu
nieograniczonego wykonawcą remontów wiat na przystankach autobusowych w roku 2017
była firma Lubuskie Ogrody Usługi Ogrodnicze Dagmara Napierała, ul. Krótka 1B/1, 66-300
Międzyrzecz. Wartość umowy z wynosiła 12.816,60zł. brutto. Wartość wykonanych robót
remontowych wyniosła 5 827,13zł. brutto.
2. Remonty cząstkowe dróg i ulic
Plan
2.170.235,00
Wykonanie
2.033.317,64
W pierwszym półroczu 2017 roku zawarto umowę nr BZP/11/Z/2017 z dnia 22.03.2017 r.
z firmą DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina na realizację interwencyjnych pozimowych
remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych o wartości 15 744,00 zł brutto. Pilne
remonty ubytków w nawierzchniach bitumicznych zagrażające bezpieczeństwu zostały
wykonane na terenie drogi Wilkowo-Kamionka, droga do Kupienina, ul. Paderewskiego w
Świebodzinie.
W pierwszym półroczu 2017 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego
wykonawcę całorocznych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – firmę
DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina. Na podstawie zawartej umowy nr 13/BZP/2017 z dnia
05.05.2017 r. wykonano naprawy ubytków w jezdniach bitumicznych na ulicach : Jeziorowa,
Zamkowa, Bramkowa Okrężna, Skrajna, Słoneczna, Na Skarpie, Za Groblą, Pułaskiego,
Świerczewskiego przy Eltermie, Seco/Warwick i Sprick, Żaków, w m. Raków, Kupienino,
Wilkowo Kamionka, Witosław-Glińsk, Witosław, Grodziszcze, Grodziszcze-Witosław, ul.
Garbarska, Gościkowo-Kaława (była DK 3), os. Widok, Rusinów-Jordanowo (była DK 3), ul.
Słoneczna, Okrężna, Paderewskiego itd. Wartość wykonanych robót przez cały 2017 rok
wyniosła 275 542,03 zł brutto.
W pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy nr 14/BZP/2016 z dnia
05.05.2017 r. wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma FLASTER Andrzej
Kwiatkowski ze Świebodzina wykonywała remonty cząstkowe pozostałych nawierzchni.
Wykonawca wyrównał drogę gruntowo-żużlową do miejscowości i w miejscowości Osogóra,
uzupełnił głębokie wyboje w drogach w m. Gościkowo, ul. Za Groblą, w m. Grodziszcze,
wyregulował kratki ściekowe na ul. Nowej i Osiedle Słoneczne, przełożył zapadnięte
nawierzchnie wokół studni i krawężniki na os. Słonecznym i inne. Wartość wykonanych robót
przez cały 2017 rok wyniosła 162 962,00 zł brutto.
W pierwszym półroczu 2017 roku zawarto umowę nr 20/BZP/2017 z dnia 29.05.2017r. w
trybie przetargu nieograniczonego z firmą DROGBUD Sp. z o.o. ze Świebodzina na
realizację „Remontu nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z
podziałem na 2 grupy – Grupa 2 obejmująca: Remont nawierzchni drogi przy ul. Poznańskiej
w Świebodzinie – część działki nr 576, remont nawierzchni drogi w m. Wilkowo – część
działki nr 12, remont nawierzchni drogi łączącej byłą DK3 z drogą wojewódzką nr 303.
Przekazanie placów budów trzech zadań nastąpiło 5 czerwca 2017 rok , a prace zakończono
i odebrano w czerwcu 2017 r. Wartość wykonanych prac wyniosła 265 417,79 zł brutto
W pierwszym półroczu 2017 roku zawarto umowę nr 19/BZP/2017 z dnia 29.05.2017r. w
trybie przetargu nieograniczonego z Przedsiębiorstwem Drogowym BUD-DRÓG Ryszard
Kwapiszewski z Kożuchowa na realizację Remontu nawierzchni na terenie miasta i gminy
Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 2 grupy – Grupa 1 obejmująca : Remont
nawierzchni parkingu przy ul. Łużyckiej, Remont nawierzchni drogi i parkingu przed ŚSM,
przebudowę drogi tłuczniowej na dz. nr 88/1 przy ul. Sobieskiego. Przekazanie placów
budów trzech zadań nastąpiło 5 czerwca 2017 r., a prace zakończono i odebrano w czerwcu.
Wartość wykonanych prac wyniosła 251 343,09 zł brutto
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski
jako zamówienie do 30 tys. Euro zawarto w dniu 29 maja 2017 roku umowę nr
BZP/19/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
Remontu nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 2
grupy. Wartość zawartej umowy to 14.760,00zł. brutto.
Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.10.2017.PW z dnia 09 czerwca 2017 roku firma
Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski wykonała projekt czasowej
organizacji ruchu na drodze powiatowej – ul. Poznańskiej w związku z remontem drogi od ul.
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Poznańskiej do sklepu Green i prowadzeniem prac na zjeździe z tej drogi czyli w obrębie
pasa drogowego ul. Poznańskiej. Wartość usługi projektowej to 1 476,00 zł brutto.
W dniu 07 września 2017r. Gmina podpisała umowę nr 31/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego z DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. ze
Świebodzina na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont nawierzchni na
terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 3 grupy”. W dniu 12 września
2017 r. został Wykonawcy przekazany protokolarnie plac budowy. Prace na zadaniach z
grupy 1 i 2 tj. droga Wilkowo - Lubrza i droga do m. Kupienino zakończono i odebrano
09.11.2017 r. Zadanie nr 1 z grupy 2 tj. droga na Os. Żaków w Świebodzinie zakończono i
odebrano 31.10.2017 roku. Wartość wykonanych robót to 1.014.566,67zł. brutto. Z powodu
zastoiska wody i ciągłego zalewania odcinka drogi relacji Witosław – Glińsk przewidzianego
do remontu został zawarty aneks określający termin wykonania robót na tym zadaniu do 30
kwietnia 2018 roku.
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej
Wioski jako zamówienie do 30 tys. euro zawarto w dniu 07 września 2017 roku umowę nr
BZP/29/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.
„Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 3
grupy”. Wartość zawartej umowy to 11.931,00zł. brutto. Usługę nadzoru inwestorskiego nad
zadaniami z grup 1 i 2 oraz zadania 1 z grupy 2 rozliczono na wartość 10 543,56 zł brutto, a
płatność za usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu 2 grupy 2 wydłużono do 30 kwietnia
2018 r. zawartym aneksem nr 1/2017.
3. Remont samochodu do zimowego utrzymania dróg
Plan
17.131,00
Wykonanie
154,00
W związku z bieżącą eksploatacją samochodu ciężarowego FIATA IVECO wykonano w
pierwszym półroczu przegląd techniczny pojazdu w firmie FILIP Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 6,
Świebodzin na wartość.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan

512.272,00 Wykonanie

397.455,43

1. Zimowe utrzymanie dróg
Plan
311.120,00
Wykonanie
280.704,46
W pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy nr 26/BZP/2016 z dnia 09.11.2016r.
wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SKIP Krzysztofa Modlibowskiego ze
Świebodzina wykonywała prace Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy
Świebodzin w sezonie 2016/2017. Akcja zimowego utrzymania dróg zakończyła się zgodnie
z umową 31 marca 2017 roku lecz z powodu nocnych przymrozków była wznawiana w dniu
18.04.2017 r. do 20.04.2017 roku.
W czwartym kwartale 2017 roku na podstawie umowy nr 30/BZP/2017 z dnia 05.09.2017
roku wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SKIP Krzysztofa Modlibowskiego
ze Świebodzina wykonywała prace Zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy
Świebodzin w sezonie 2017/2018. Akcja zimowego utrzymania dróg rozpoczęta została w
nocy 27 / 28 listopada 2017 roku.
2. Oznakowanie pionowe i poziome
Plan
110.000,00
Wykonanie
62.233,71
Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.8.2017.PW z dnia 28.03.2017 roku firma BIG z Ługowa
wykonała znaki ostrzegawcze informujące o wybojach na drodze na wartość 532,22zł., a
montaż wykonała gminna ekipa remontowo-budowlana na drodze relacji Wilkowo Kamionka
w związku z licznymi i głębokimi ubytkami w nawierzchni bitumicznej.
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W pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy nr 16/BZP/2017 z dnia 05.05.2017 r.
wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BIG z Ługowa wykonywała
oznakowanie pionowe i poziome na drogach i ulicach gminnych. Wykonano prace przy
odnowieniu oznakowania poziomego na ulicach miejskich, uzupełniano, wymieniano i
ustawiano nowe znaki i słupki odgradzające, zakupiono również i odebrano z siedziby
wykonawcy w Ługowie znaki drogowe, słupki do znaków oraz zapory drogowe. Wartość
zawartej umowy to 79.169,07zł. brutto.
3. Usługi transportowe
Plan
30.000,00
Wykonanie
24.095,70
Na podstawie zawartej umowy nr BZP/7/Z/2017 z dnia 09 lutego 2017 roku jako zamówienie
do 30 tys. Euro Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SKIP” Krzysztofa Modlibowskiego na
usługę transportową 1000 ton żużla paleniskowego z terenu kotłowni w Świebodzinie na
tereny sołectw do wzmacniana nawierzchni dróg wiejskich w pierwszym półroczu 2017 roku
wykonawca przewiózł żużel paleniskowy na tereny sołectw i dla gminnej ekipy remontowobudowlanej w ilości 892t. Wartość zawartej umowy to 24.600,00zł. brutto. Wartość
wykonanych usług transportowych w roku 2017 to 21 943,20zł. brutto.
Na podstawie zawartej umowy nr BZP/36/Z/2017 z dnia 02 listopada 2017 roku
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego Pbe Eko Andrzej Sokólski, ul. Przy Torze 2,
66-200 Świebodzin wykonywało usługę transportową 50 szt. płyt drogowych używanych z
terenu dwóch składowisk na terenie miasta Świebodzin – przy ul. Cisowej i Wodociągowej i
przewiezienie płyt do m. Rozłogi „Dębowe Wzgórza”. Wartość wykonanych transportów to
2.152,50zł. brutto.
4. Mapy drogowe
Plan
3.978,00
Wykonanie
1.874,70
W roku 2017 zostały zakupione mapy zasadnicze z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej potrzebne do wykonania zgłoszeń prowadzenia robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, oraz przygotowania materiałów
potrzebnych do ogłoszenia przetargów na wykonanie dokumentacji projektowych drogowych.
5. Koszenie pasów przydrożnych
Plan
44.017,00
Wykonanie
20.392,56
W pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy nr 17/BZP/2017 z dnia 05.05.2017
roku wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego- firma Lubuskie Ogrody Usługi
Ogrodnicze Dagmara Napierała z Międzyrzecza na koszenie pasów przydrożnych byłej drogi
krajowej nr 3 i byłej drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Jeziory. Wartość zawartej umowy to
37.551,60zł. brutto. Wartość wykonanych usług związanych z koszeniem poboczy wyniosła
20.392,56zł. brutto.
6. Ewidencja dróg i mostów
Plan
5.000,00
Wykonanie
0,00
W wyniku wysłania w październiku 2017 roku zaproszeń do złożenia ofert cenowych na
wykonanie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych za pośrednictwem platformy
zakupowej NEXUS, oferty złożyły 3 firmy jednakże wszystkie oferty przekroczyły środki
przeznaczone na ten cel w budżecie gminy. W związku z powyższym procedura została
unieważniona, a wykonawca nie został wybrany.
7. Recykling odpadów budowlanych
Plan
4.920,00
Wykonanie
4.920,00
Na podstawie zawartej umowy nr BZP/13/Z/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku P.H.U.
Mikspol S.C. z Jemiołowa na usługę sortowania, załadunku, wywozu i utylizacji zużytych płyt
drogowych z dwóch składowisk na terenie Świebodzina – przy ul. Cisowej i Wodociągowej
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oraz wyrównania terenu po składowanych płytach. Wykonawca przewiózł i zlikwidował
wytypowane zużyte płyty ze składowisk gminnych w zakładzie recyklingu odpadów
budowlanych. Wartość zawartej umowy to 4.920,00zł. brutto.
8. Projekt stałej organizacji ruchu
Plan
2.400,00
Wykonanie
2.398,50
Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.15.2017.PW z dnia 07 września 2017 roku firma Usługi
Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5 B, 66-218 Lubrza wykonała projekt stałej
organizacji ruchu na drodze powiatowej – ul. Sobieskiego w związku z wyznaczeniem
nowego przystanku autobusowego i montażem dwóch wiat przystankowych przy ul.
Sobieskiego. Wartość usługi projektowej to 2.398,50zł. brutto.
9. Pozostałe
Plan
837,00
Wykonanie
835,80
Na podstawie zlecenia nr BiZP.2601.24.2017.PW z dnia 14.11.2017 r. Zakład Konserwacji
Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. J. ze Świebodzina wykonała oczyszczenie jezdni
byłej drogi krajowej nr 3 w m. Jordanowo z piasku oraz sorbentu pozostałego po akcji
ratowniczej straży pożarnej przeprowadzonej w godzinach wczesno-porannych w dniu
14.11.2017 roku związanej z wypadkiem samochodowym. Wartość usługi wyniosła 658,80zł.
brutto.
W związku z bieżącą eksploatacją samochodu ciężarowego FIATA IVECO wykonano w
czwartym kwartale 2017 roku. przegląd techniczny pojazdu w firmie FILIP Sp. z o.o., ul.
Sobieskiego 6, Świebodzin na wartość 177,00zł. brutto.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

8.680.908,00 Wykonanie

6.878.464,18

1. Budowa drogi gminnej nr 006110F i 006109 w miejscowości Lubinicko wraz z
odwodnieniem i oświetleniem (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
6.900,00
Wykonanie
0,00
W wyniku wyboru oferty wykonawcy jako zamówienie do 30tys. euro z Przedsiębiorstwem
Projektowo-Usługowym „SYSTEM A” Antonii Przybylski, ul. Gen. W. Andersa 14/4, 66-400
Gorzów Wlkp. zawarto w dniu 03 kwietnia 2017 r. umowę nr BZP/16/Z/2017 na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Koszt wykonania dokumentacji to 44
895,00 zł brutto. Przewidziany w umowie termin zakończenia dokumentacji wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę to 28.02.2018 roku. Biuro w dniu 28.04.2017 roku
przekazało Gminie koncepcję projektową w celu przedstawienia mieszkańcom posesji
sąsiadujących do drogi. W dniu 27.06.2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami i
przedstawienie koncepcji. Wykonawca naniósł zmiany zawnioskowane przez mieszkańców
w koncepcji projektowej. Projektant uzyskał uzgodnienie z Zarządu Dróg Wojewódzkich
przebudowy połączenia projektowanej drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 303, a
Zamawiający zatwierdził koncepcję projektową. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę.
2. Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z oświetleniem
i odwodnieniem,
Plan
2.995.382,00
Wykonanie
2.477.596,34
Zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2017 roku umową nr 3/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Świebodzina
po protokolarnym przejęciu placu budowy w dniu 16-03-2017r. przystąpił do realizacji robót
na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej nr 103602F (ul. Cegielniana) w Świebodzinie wraz z
oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawca w umownym terminie wykonał cały zakres prac
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określony w umowie. Roboty zostały protokolarnie odebrane w dniu 28 listopada 2017r.
Inwestycję rozliczono finansowo.
Inwestycja została dofinansowana środkami pochodzącymi z budżetu państwa w wysokości
1 122 076,20 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
3. Budowa drogi na działce nr 517, obręb III miasta Świebodzin wraz z modernizacją
nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej.
Plan
110,00
Wykonanie
108,50
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowokosztorysowej tego przedsięwzięcia. W miesiącu grudniu nastąpiło otwarcie ofert
przetargowych. W miesiącu styczniu 2018 zawarto umowę na wykonanie w/w opracowania.
4. Budowa drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr
006104F w miejscowości Lubinicko,
Plan
810.000,00
Wykonanie
604.165,75
Zgodnie z zawartą w dniu 4 kwietnia 2017r. umową nr 6/BZP/2017w trybie przetargu
nieograniczonego ZPHU MAT-BUD Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz z Grójca
Wielkiego 14 po protokolarnym przejęciu placu budowy w dniu 10-04-2017 rok przystąpił do
realizacji robót na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej nr 006104F wraz z odwodnieniem i
oświetleniem w miejscowości Lubinicko.
Wykonawca w umownym terminie wykonał cały zakres prac określony w umowie. Roboty
zostały protokolarnie odebrane w dniu 20 listopada 2017 roku. Inwestycję rozliczono
finansowo.
5. Budowa drogi w miejscowości Rudgerzowice od posesji nr 21 do pobliskiego stawu.
Plan
88.400,00
Wykonanie
0,00
W dniu 30 listopada 2017 roku zawarto umowę nr BZP/41/Z/2017 z firmą FLASTER Andrzej
Kwiatkowski ze Świebodzina wybraną w trybie wysłania zaproszeń do złożenia ofert
cenowych przy pomocy platformy zakupowej NEXUS na wykonanie robót budowlanych na
zadaniu pn. „Budowa drogi w miejscowości Rudgerzowice od posesji nr 21 do pobliskiego
stawu”. Wartość umowy to 67 365,87zł. brutto, a planowany termin zakończenia robót to
28.12.2017 r. Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 30.11.2017 rok jednakże ze
względu na ciągłe opady deszczu w miesiącu grudniu inspektor nadzoru inwestorskiego na
tym zadaniu wpisem do dziennika budowy zakazał rozpoczynać roboty ziemne –
korytowania drogi ze względu na brak możliwości ukończenia robót przed nastaniem okresu
zimowego. W związku z powyższym w dniu 29.12.2017 rok został zawarty aneks nr 1/2017
przedłużający termin wykonania zadania do 30 kwietnia 2018 rok. Trwa oczekiwanie na
sprzyjające wiosenne warunki pogodowe dla rozpoczęcia robót budowlanych.
6. Budowa drogi w Nowym Dworku - od posesji nr 11 do 20,
Plan
54.800,00
Wykonanie
54.751,22
Zgodnie z zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku umową nr 23/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego firma FLASTER Andrzej Kwiatkowski ze Świebodzina protokolarnie
przejęła plac budowy w dniu 20-07-2017 rok. Prace zostały całkowicie zakończone w dniu
16.11.2017 roku i odebrane protokolarnie, a ich wartość określona kosztorysem
powykonawczym wyniosła 52 414,22zł. brutto.
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski
zawarto w dniu 29 maja 2017 r. umowę nr BZP/29/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach pn. „Budowa drogi tymczasowej z płyt
betonowych z przebudową zjazdu - ul. Spokojna w Świebodzinie” i „Budowa drogi w Nowym
Dworku – od posesji nr 11 do 20”. Wartość usługi nadzoru nad „Budową drogi w Nowym
Dworku – od posesji nr 11 do 20” to 2.337,00zł. brutto. Po odbiorze końcowym robót w dniu
16.11.2017 roku usługę nadzoru rozliczono.
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7. Budowa drogi z płyt betonowych - ul. Spokojna w Świebodzinie,
Plan
111.800,00
Wykonanie
111.783,94
Zgodnie z zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku umową nr 24/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego firma FLASTER Andrzej Kwiatkowski ze Świebodzina protokolarnie przejął
plac „Budowy drogi tymczasowej z płyt betonowych z przebudową zjazdu - ul. Spokojna w
Świebodzinie” w dniu 20-07-2017 roku. Wartość umowy to 98 416,24 zł brutto. Prace zostały
zakończone w dniu 16.11.2017 roku i odebrane protokolarnie, a ich wartość określona
kosztorysem powykonawczym wyniosła 108 216,94zł. brutto.
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski
zawarto w dniu 29 maja 2017 r. umowę nr BZP/29/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na dwóch zadaniach pn. „Budowa drogi tymczasowej z płyt
betonowych z przebudową zjazdu - ul. Spokojna w Świebodzinie” i „Budowa drogi w Nowym
Dworku – od posesji nr 11 do 20”. Wartość usługi nadzoru nad zadaniem „Budowa drogi
tymczasowej z płyt betonowych z przebudową zjazdu - ul. Spokojna w Świebodzinie” to 3
567,00 zł brutto. Po odbiorze końcowym robót w dniu 16.11.2017 roku usługę nadzoru
rozliczono.
8. Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem - teren położony w rejonie ulic:
Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie (projekt),
Plan
100,00
Wykonanie
0,00
Wystąpiono o warunki techniczne włączenie do sieci kanalizacji deszczowej,
przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia i gromadzone są materiały do rozpoczęcia
procedury przetargowej. Na zadaniu dokonywane były podziały działek w celu wydzielenia
działek pod drogi i przejęcie przez Gminę.
9. Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem dla terenu położonego między ul.
Słowiańską a ul. Sadową w Świebodzinie (projekt),
Plan
5.500,00
Wykonanie
0,00
Wystąpiono o warunki techniczne włączenie do sieci kanalizacji deszczowej,
przygotowywany jest opis przedmiotu zamówienia i gromadzone są materiały do rozpoczęcia
procedury przetargowej.
Zlecono opracowanie badań geologicznych na podstawie, których można będzie określić
sposób odprowadzania wód opadowych w przypadku budowy zbiornika.
10. Budowa południowo – zachodniej obwodnicy Świebodzina (dokumentacja projektowo –
kosztorysowa),
Plan
10.000,00
Wykonanie
0,00
Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia. Została zaakceptowana przez Radnych
Miejskich orientacyjna koncepcja przebiegu przedmiotowej drogi.
11. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul.
Gronowa) w Świebodzinie,
Plan
18.450,00
Wykonanie
18.450,00
Zgodnie z umową z dnia 30 grudnia 2016 r. Nr BZP/65/Z/2016 z APS Biuro Projektów
Budownictwa Wojciech Stankiewicz, ul. Działkowa 19, 65-767 Zielona Góra opracowało
koncepcję skrzyżowania drogi gminnej (ul. Gronowa) z drogą wojewódzką nr 276, ul.
Słowiańska w Świebodzinie. W dniu 28.06.2017 r. został zawarty aneks nr 1/2017
przedłużający termin wykonania II etapu umowy oraz zwiększono wynagrodzenie o kwotę
1000 zł brutto za dodatkową opinię rzeczoznawcy do spraw p.poż. Wydatkowano środki
finansowe w wysokości 18 450,00 zł brutto za opracowanie koncepcji i uzgodnienie jej z
Zamawiającym oraz ZDW w Zielonej Górze -I etap.
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W dniu 26.09.2017 roku zawarto porozumienie z Województwem Lubuskim w sprawie
powierzenia realizacji zadania Gminie Świebodzin.
Po zawarciu porozumienia APS Biuro Projektów wystąpiło z wnioskiem o udzielenie zgody
na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego w
Gorzowie Wielkopolskim. W dniu 11.12.2017 r. zawarto z APS Biuro Projektów Aneks nr 2 w
którym przedłużono termin wykonania umowy do 30.06.2018 roku.
12. Budowa ścieki rowerowej łączącej miejscowości Łagów - Lubrza - Świebodzin
(opracowanie koncepcji),
Plan
31.162,00
Wykonanie
31.162,00
Wydatkowano środki finansowe dla Gorzowskiej
Inżynierskiej Firmy Konsultigowej
InterPROJEKT za opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej łączącej miejscowość
Świebodzin, Lubrza, Łagów o łącznej kwocie 31 162,00 zł brutto.
13. Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbąszynek, Szczaniec, Świebodzin
(opracowanie koncepcji),
Plan
50.350,00
Wykonanie
50.350,00
Wydatkowano środki finansowe dla Gorzowskiej
Inżynierskiej Firmy Konsultigowej
InterPROJEKT za opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej łączącej miejscowość
Szczaniec, Zbąszynek i Świebodzin o łącznej kwocie 50 350,00 zł brutto.
14. Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w
Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
100.000,00
Wykonanie
17.134,56
W wyniku wyboru oferty wykonawcy, jako zamówienie do 30 tys. euro z Przedsiębiorstwem
Projektowo-Usługowym SYSTEM A Antonii Przybylski, ul. Gen. W. Andersa 14/4, 66-400
Gorzów Wlkp. zawarto w dniu 12 października 2016 r. umowę nr BZP/38/Z/2016 na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. Droga i parkingi przy
Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie w połączeniu z
remontem nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Sulechowskiej 4.
Koszt wykonania dokumentacji to 19 926,00zł. brutto. W dniu 14.03.2017 rok zatwierdziliśmy
przedstawiony przez biuro projektowe plan zagospodarowania terenu. W dniu 28.04.2017
roku zawarto aneks nr 1/2017 przedłużający termin wykonania dokumentacji do 31.07.2017
rok. W dniu 29.07.2017 roku projektant przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację
projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Usługę wykonania dokumentacji
rozliczono.
W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto w dniu 3.11.2017 rok. umowę nr
35/BZP/2017z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "PACHOLAK"
Ryszard Pacholak z Międzyrzecza na Wykonanie robót budowlanych na zadaniu. Prace
trwają.
15. Modernizacja drogi gminnej nr 006122F od Borowa do gruntów rolnych w kierunku
Jeziora Niesłysz,
Plan
250.000,00
Wykonanie
249.276,11
W dniu 26 lipca 2017 roku Gmina zawarła umowę nr 26/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego z DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze
Świebodzina na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej
nr 006122F od Borowa do gruntów rolnych w kierunku jeziora Niesłysz”. Wartość umowy to
224 489,76zł. brutto. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa
Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej-budowa i
modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Prace zostały całkowicie zakończone w
dniu 13.10.2017 roku i odebrane protokolarnie, a ich wartość wyniosła 244 356,11zł. brutto.
Zadanie rozliczono i przekazano dokumenty do Województwa Lubuskiego.
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W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski
w dniu 17 lipca 2017 roku umowę nr BZP/22/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego na zadaniu. Wartość usługi nadzoru to 4 920,00zł. brutto. Po odbiorze
końcowym robót w dniu 13-10-2017 r. usługę nadzoru rozliczono.
16. Modernizacja drogi w miejscowości Wilkowo na działkach nr: 264, 114/4, 114/2, 244/3,
29/64, 1",
Plan
369.000,00
Wykonanie
368.887,75
W dniu 12 grudnia 2017 roku Gmina podpisała umowę z Firmą Budowlaną HERZOG s.c.,
Sątopy na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. Modernizacja drogi w miejscowości
Wilkowo na działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1. W dniu 06 marca 2017 r. został
Wykonawcy przekazany protokolarnie plac budowy. W dniu 29.05.2017 r, w wyniku odkrycia
zabytkowych obiektów budowlanych przed kościołem zlecono dla Biura Usług Archeolog
Małgorzata Lewczuk z Zielonej Góry prowadzenie badań archeologicznych o wartości 5 000
zł brutto. Badania archeologiczne zakończono i zafakturowane. W dniu 14.06.2017 r. odbył
się odbiór częściowy robót ziemnych i kanalizacyjnych o wartości 109 873,77 zł brutto. W
dniu 30.06.2017 r. zawarto aneks nr 1/20176 przedłużający termin wykonania robót
budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego do 31.07.2017 r. W dniu 17.07.2017 roku odbył się odbiór końcowy. Roboty
budowlane rozliczono.
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5
B, 66-218 Lubrza zawarto w dniu 24 listopada 2017 r. umowę nr BZP/57/Z/2016 na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Modernizacja drogi w
miejscowości Wilkowo na działkach nr 264, 114/4, 114/2, 244/3, 29/64, 1. Wartość usługi
nadzoru to 11.931,00zł. brutto. Po odbiorze końcowym robót w dniu 17.07.2017 roku i
uzyskaniu przez wykonawcę robót zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie
zakończenia budowy w PINB Świebodzin usługę nadzoru rozliczono.
17. Modernizacja nawierzchni ulic Polna i Moniuszki oraz podwórza budynków przy ul.
Sukienniczej 28 i 30 w Świebodzinie,
Plan
35.000,00
Wykonanie
11.316,00
Zgodnie z zawartą w dniu 8 grudnia 2017r. umową nr BZP/44/Z/2017 z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym PACHOLAK R. Pacholak z Międzyrzecza wykonano
odwodnienie liniowe typu Aco o szerokości 30cm w drodze łączącej ulicę Polną z ulicą
Moniuszki na działce oznaczonej geodezyjnie nr 125/5.
Roboty zakończono w umownym terminie i protokolarnie odebrano od Wykonawcy w dniu
22-12-2017 roku. Inwestycję rozliczono finansowo.
18. Modernizacja ul. Polnej i ul. Moniuszki w Świebodzinie,
Plan
306.938,00
Wykonanie
306.937,14
Zgodnie z zawartą w dniu 11 maja 2016 roku umową nr 17/BZP/2016 z Firmą Budowlaną
Herzog s.c. Sątopy ul. Polna na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: Odwodnienie
i remont nawierzchni ulic Moniuszki i Polna oraz podwórza budynków nr 28 i 30 przy ulicy
Żymierskiego w Świebodzinie, obręb 1 i 2 miasta Świebodzina, po protokolarnym przejęciu
budowy w dniu 18 maja 2016r. Wykonawca rozpoczął realizację prac. Prace zostały
zakończone i odebrane 3 lutego 2017.
Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełniła firma Usługi Inżynierskie Wojciech
Prochera, Nowa Wioska zgodnie z umową nr BZP/20/Z/2016 z dnia 9 maja 2016r.
19. Progi zwalniające - ul. Lipowa w Świebodzinie,
Plan
25.000,00
Wykonanie
8.426,88
Zgodnie z zawartą w dniu 18 lipca 2017 roku umową nr 25/BZP/2017 w trybie przetargu
nieograniczonego firma FLASTER Andrzej Kwiatkowski ze Świebodzina protokolarnie
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przejęła plac budowy w dniu 20 lipca 2017 roku na zadaniu pn. „Budowa dwóch progów
zwalniających typu podrzutowego na ul. Lipowej w Świebodzinie”. Wartość umowy
6.950,88zł. brutto. Prace budowlane zakończono i odebrano w dniu 12.09.2017 roku.
20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kupienino z budową oświetlenia i
odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzaną do stawu wiejskiego i
do istniejącej kanalizacji.
Plan
1.182.650,00
Wykonanie
854.811,58
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2017 r. podpisano umowę Nr
8/BZP/2017 z KENO-EKO Spółka Jawna Jan Ciszewski, Jan Pękala ze Zbąszynia na
wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n. Przebudowa drogi gminnej w m. Kupienino z
budową oświetlenia i odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzona do
stawu wiejskiego i do istniejącej kanalizacji deszczowej.
W dniu 03.04.2017 roku podpisano umowę nr BZP/18/Z/2017 jako zamówienie do
30.000euro z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL Filip Walczak z Gorzowa
Wielkopolskiego na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na w/w zadaniu.
Wykonawca robót w umownym terminie wykonał cały zakres prac określony
w umowie. Roboty zostały protokolarnie odebrane w dniu 23.11.2017 roku i rozliczone.
21. Przebudowa drogi w miejscowości Grodziszcze od nr 43 do 46 wraz z budową
odwodnienia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)
Plan
110,00
Wykonanie
110,00
Trwało przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia.
22. Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca od nr 37 do 41 wraz z budową odwodnienia
oraz oświetlenia oraz budowa parkingu na działkach nr 181, 182. (dokumentacja
projektowo - kosztorysowa),
Plan
105,00
Wykonanie
105,00
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowokosztorysowej tych przedsięwzięć. W grudniu nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. W
miesiącu styczniu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie w/w opracowań projektowych.
23. Budowa drogi w miejscowości Podlesie od nr 4 do nr 11 wraz z budową odwodnienia i
oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
140,00
Wykonanie
140,00
W związku z brakiem możliwości odwodnienia planowanej drogi utwardzonej oraz małą
szerokość pasa drogowego Zamawiający wystąpił o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego na budowę dwóch rowów melioracyjnych przez teren działki należącej do
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz dwóch właścicieli prywatnych, a także o
budowę mijanki drogowej dla samochodów osobowych na terenie innej działki prywatnej.
Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia.
24. Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży, z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej
(opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej),
Plan
220,00
Wykonanie
203,80
Trwały przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia. W miesiącu styczniu 2018 roku zawarto
umowę na wykonanie w/w opracowania projektowego
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25. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jordanowo z budową oświetlenia i
odwodnienia drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzona do rzeki Paklica oraz
budowa dwóch zjazdów na drogę powiatową
Plan
910.000,00
Wykonanie
875.515,75
W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 5 kwietnia 2017 roku podpisano umowę Nr
9/BZP/2017 z Konsorcjum Firm: Lider - Global Trakk Sp. z o.o. Sp. K., 66-100 Sulechów, ul.
Wschodnia 2A, Partner - Bedrock, 65-101 Zielona Góra, ul. Strumykowa 28E/21, Partner Global Trakk Sp. z o.o., 65-101 Zielona Góra, na wykonanie robót budowlanych na zadaniu
p.n. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jordanowo z budową oświetlenia i odwodnienia
drogowego z kanalizacją deszczową odprowadzoną do rzeki Paklica oraz budową 2 zjazdów
na drogę powiatową”. W dniu 12 kwietnia br. przekazano protokolarnie Wykonawcy plac
budowy.
W dniu 03.04.2017 roku podpisano umowę nr BZP/17/Z/2017 jako zamówienie do
30 000 euro z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FAWAL 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul.
Kobylogórska 16 A na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na w/w zadaniu.
Wykonawca robót w umownym terminie wykonał cały zakres prac określony w umowie.
Roboty budowlane zostały protokolarnie odebrane w dniu 24.10.2017 roku.
26. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej oraz budowa niezbędnych zjazdów na drogę
powiatową w m. Ługów z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego, kanalizacją
deszczową poprzez drogę powiatową do istniejącej kanalizacji,
Plan
1.225.000,00
Wykonanie
812.454,85
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 4 kwietnia 2017r. podpisano
umowę nr 7/BZP/2017 z PPHU Pacholak z Międzyrzecza na wykonanie robót budowlanych
na zadaniu pn. ”Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej oraz budowa niezbędnych zjazdów
na drogę powiatową w m. Ługów z budową oświetlenia i odwodnienia drogowego –
kanalizacją deszczową poprzez drogę powiatową do istniejącej kanalizacji” . W dniu 10-042017r. protokolarnie przekazano Wykonawcy robót plac budowy. Wykonawca w umownym
terminie wykonał cały zakres prac określony w umowie. Roboty zostały protokolarnie
odebrane w dniu 14 listopada 2017 roku. Inwestycję rozliczono finansowo.
27. Modernizacja ul. Krętej w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
4.500,00
Wykonanie
4.499,96
W dniu 7 sierpnia 2017 roku Gmina podpisała umowę nr BZP/26/Z/2017 z Biurem Obsługi
Inwestycji BGW Projekt mgr inż. Andrzej Makaryk na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej dla zadania pn.” Przebudowa ul. Krętej w Świebodzinie wraz z budową
odwodnienia i oświetlenia”. Prace projektowe trwają. Projektant opracował koncepcję, która
była konsultowana z mieszkańcami.
28. Przebudowa ul. Paderewskiego w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i
oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
150,00
Wykonanie
136,50
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowokosztorysowej tych przedsięwzięć. W grudniu nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. W
miesiącu styczniu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie w/w opracowań projektowych.
29. Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory od nr 11 do nr 26. (dokumentacja
projektowo - kosztorysowa),
Plan
110,00
Wykonanie 110,00
W dniu 22 grudnia 2017r. zawarto umowę nr BZP/45/Z/2017 z firmą Usługi Inżynierskie
Wojciech Prochera z Nowej Wioski wybraną w trybie wysłania zaproszeń do złożenia ofert
cenowych przy pomocy platformy zakupowej NEXUS na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jeziory od
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nr 11 do nr 26”. Wartość umowy to 12.054,00zł. brutto, a planowany termin zakończenia
dokumentacji i uzyskania zaświadczenia Starosty Świebodzińskiego o braku sprzeciwu dla
wykonania przedmiotowych robót budowlanych to 12 marca 2018 rok.
30. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą gminną relacji Rzeczyca Grodziszcze do drogi krajowej nr 92,
Plan
20.031,00
Wykonanie
20.030,55
Zgodnie z umową Nr BZP/22/Z/2016 z dnia 24 maja 2016 Firma ART-PROJEKT Biuro
Projektów i Nadzorów Artur Kurpiel, ul. Osadnicza 9c lok. 10, 65-785 Zielona Góra wykonała
koncepcję projektową zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogami
gminnymi : nr 006111F (relacji Rzeczyca-Grodziszcze-droga krajowa nr 92) i nr 103629F
(relacji Świebodzin-droga krajowa nr 92) w Świebodzinie”. W dniu 31.03.2017 r. na
podstawie spotkania w Oddziale Zielonogórskim GDDKiA i nakazie doprojektowania
sygnalizacji świetlnej sekwencyjnej w ramach koncepcji projektowej zawarto aneks
przedłużający wykonanie koncepcji do dnia 31 lipca 2017 roku. W dniu 26.09.2017 roku
projektant uzyskał w GDDKiA uzgodnienie koncepcji projektowej i w dniu 29.09.2017 roku
przekazał koncepcję Zamawiającemu. Usługa wykonania dokumentacji (koncepcji
projektowej) została rozliczona.
Trwało przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie pełnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tego przedsięwzięcia.
31. Ścieżka pieszo-rowerowa Świebodzin – Grodziszcze,
Plan
69.000,00
Wykonanie
0,00
W dniu 26 sierpnia 2014r. zawarto umowę nr BZP/32/Z/2014 jako zamówienie do 30 000
euro z biurem projektowym RAL z Zielonej Góry na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej „Budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin-Grodziszcze”.
W związku z problemem z zaprojektowaniem skutecznego odwodnienia ścieżki rowerowej
biuro projektowe przedstawiło plany sytuacyjne przedmiotowej ścieżki zakładające
sprowadzenie wód opadowych ze ścieżki do sytemu odwodnieniowego trasy ekspresowej S3
przebiegającej w sąsiedztwie projektowanej ścieżki rowerowej. W związku z brakiem zgody
GDDKiA na odprowadzenie wód opadowych ze ścieżki rowerowej do systemu
odwadniającego drogę ekspresową i pismem GDDKiA informującym o podziale
geodezyjnym jednej z działek pasa drogowego na terenie którego planowana jest budowa
ścieżki niezbędne było wykonanie nowej mapy do celów projektowych i przedłużenie terminu
wykonania dokumentacji. Biuro projektowe przyjęło koncepcję odprowadzenia wód
deszczowych ze ścieżki rowerowej do rowu melioracyjnego na terenie Zakładu Wodociągów
Kanalizacji i Usług Komunalnych.
Uzgodniło projekt z GDDKiA na odcinku od drogi krajowej w kierunku Grodziszcza. Brak
uzgodnienia projektu na ul. Młyńskiej.
Wykonawca został powiadomiony pismem z dnia 04.09.2017 r. o odstąpieniu przez Gminę
Świebodzin od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zostały
również naliczone kary umowne za nie dotrzymanie warunków umowy.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

392.520,00 Wykonanie

363.999,10

1. Zakup wiat przystankowych
Plan
30.000,00
Wykonanie
16.606,72
Na podstawie zawartej umowy nr BZP/21/Z/2017 z dnia 12 lipca 2017 r. „A2HM” Trade, ul.
Przemysłowej 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski na zakup, dostawę i montaż wiaty
przystankowej stalowo-szklanej do zamontowania w miejscowości Gościkowo Kolonia przy
byłej drodze krajowej nr 3. Wartość umowy to 5.847,17zł. brutto
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Na podstawie zawartej umowy nr BZP/34/Z/2017 z dnia 20 października 2017 roku „A2HM”
Trade, ul. Przemysłowej 1 A, 63-720 Koźmin Wielkopolski na zakup, dostawę i montaż
dwóch wiat przystankowych stalowo-szklanej do zamontowania w przy ul. Sobieskiego w
Świebodzinie. Wartość umowy to 10 759,55zł. brutto.
2. Droga Chociule - Niedźwiady
Plan
282.520,00
Wykonanie
282.514,27
Na podstawie umowy nr 21/BZP/2017 dnia 14.07.2017 roku i nr 22/BZP/2017 z dnia
14.07.2017 roku zawartych w trybie przetargu nieograniczonego firma Zakład Usług
Transportowych TRANSKRÓL Arkadiusz Król ze Świebodzina realizowała dostawy piasku i
tłucznia drogowego do realizacji inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi z płyt betonowych
w dwóch rzędach – droga relacji Niedźwiady-Chociule – dz. nr 60 w obrębie Lubogóra ma
odcinku ok. 1165 mb”.
Na podstawie umowy nr 27/BZP/2017 dnia 27.07.2017 r. zawartej w trybie przetargu
nieograniczonego firma BALDA Sp. z o.o., Strzyżewo 171, 64-360 Zbąszyń realizowała
dostawy płyt drogowych typu PDTP do realizacji inwestycji pn. „Budowa nawierzchni drogi z
płyt betonowych w dwóch rzędach – droga relacji Niedźwiady-Chociule – dz. nr 60 w obrębie
Lubogóra ma odcinku ok. 1165 mb”. Dostarczone zostały płyty w ilości 1052 szt.
3. Parking – ul. Strzelecka w Świebodzinie
Plan
80.000,00
Wykonanie
64.878,11
Prace budowlane realizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POSTĘP”
S.A. ze Świebodzina trwają. W ramach wspólnej realizacji parkingu przy ul. Strzeleckiej
zostały dostarczone przez Gminę na plac budowy na podstawie umowy nr BZP/2/Z/2017 z
16.01.2017 roku ściany oporowe z firmy Przedsiębiorstwem Produkcji Betonów „PUBR” Sp.
z o.o. z Międzyrzecza o wartości 48.469,38zł. brutto, a także beton towarowy w ilości 19,25
m3 i wartości 5.012,25zł. brutto z Zakładu Betoniarskiego Romuald Butkiewicz ze
Świebodzina (zlecenie BiZP.2601.20.2017.PW z dnia 28.07.2017 r.) oraz inne materiały z
P.H.U. Omega Sp. z o.o. sp.k. w Świebodzinie.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

160.983,00 Wykonanie

159.694,03

W roku 2017 roku na podstawie umowy nr 13/BZP/2017 z dnia 05.05.2017 roku wyłoniona w
trybie przetargu nieograniczonego firma „DROGBUD” ze Świebodzina realizowała remonty
dróg wewnętrznych. Wykonano wykoszenie traw i wycinki krzewów z poboczy drogi do m.
Grodziszcze,
Grodziszcze-Witosław, Witosław-Glińsk,
Kupienino, Wschodnia w
Świebodzinie, wyrównano nawierzchnie gruntowe i uzupełniono wyboje tłuczniem w m.
Wilkowo droga do plaży, Grodziszcze, Raków, Kozia w Świebodzinie i inne.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

397.000,00 Wykonanie

390.744,10

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej
połączonej studnią w pasie drogi powiatowej, ul. Świerczewskiego w Świebodzinie.
W pierwszym półroczu 2017 roku na podstawie umowy nr 2/BZP/2017 z dnia 21.02.2017 r. w
trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard
Rogowski z Zielonej Góry realizowała roboty budowlane na zadaniu. W dniu 06 marca 2017
roku został Wykonawcy przekazany protokolarnie plac budowy. W dniu 21.09.2017 roku
odbył się odbiór częściowy po zakończeniu robót ziemnych i kanalizacji deszczowej.
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Natomiast odbiór końcowy odbył się 16.10.2017 roku. Roboty budowlane rozliczono na
łączną wartość 380.789,30zł. brutto.
W wyniku wyboru oferty wykonawcy Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera z Nowej Wioski
zawarto w dniu 01 lutego 2017 roku umowę nr BZP/5/Z/2017 na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową
oświetlenia i kanalizacji deszczowej połączonej studnią w pasie drogi powiatowej ul.
Świerczewskiego w Świebodzinie”. Wartość usługi nadzoru to 9.840,00zł.
brutto. Po odbiorze końcowym robót w dniu 16.10.2017 roku i uzyskaniu przez wykonawcę
robót zaświadczenia o braku sprzeciwu na zgłoszenie zakończenia budowy w PINB
Świebodzin usługę nadzoru rozliczono.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 – zakup usług pozostałych
Plan

148.150,00 Wykonanie

124.552,52

1. Dokumentacja geodezyjna, szacunkowa
Plan
124.150,00
Wykonanie
107.514,00
Kwotę wydatkowano m. in. na:
• wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących
własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, na wykonanie
operatów szacunkowych niezbędnych do przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz innych operatów szacunkowych związanych z
gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością Gminy Świebodzin w ramach
umowy nr 5/GROŚ/2017 z 23 marca 2017r. zawartej z Zakładem Usług
Wielobranżowych ABRYS mgr inż. Urszula Paprocka, ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65034 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń,
• wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do sprzedaży nieruchomości będących
własnością Gminy Świebodzin w trybie przetargowym i bezprzetargowym, prac
geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi własnością
Gminy Świebodzin oraz nieruchomościami, których przejęciem zainteresowana jest
Gmina Świebodzin w ramach umów nr 5/GROŚ/2016 z 13 lipca 2016r., 6/GROŚ/2017 z
14 kwietnia 2017r., 7/GROŚ/2017 z 12 lipca 2017r. i 8/GROŚ/2017 z 26 września 2017r.
zawartych z GEOPARTNER Usługi Geodezyjne Elżbieta Lubińska-Malejko, ul. Rajska
1A/2, 65-747 Zielona Góra oraz poszczególnych zleceń.
2. Wypisy, wyrysy, opłaty notarialne
Plan
24.000,00
Wykonanie
17.038,52
Kwotę wydatkowano na:
• wykonanie wypisów, wyrysów, kopii map ewidencyjnych, sytuacyjno-wysokościowych
oraz kopie wykazów zmian gruntowych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
• opłaty sądowe pobierane przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie, V Wydział Ksiąg
Wieczystych związane z wykonaniem odpisów ksiąg wieczystych, sprostowaniem
zapisów ksiąg wieczystych, ujawnianiem w księgach wieczystych prawa własności Gminy
Świebodzin,
• pokrycie kosztów notarialnych związanych z m.in.:
➢ sprostowaniem udziałów w nieruchomościach wspólnych położonych przy ul. 30
Stycznia 15, ul. Gen. Sikorskiego 15, ul. Gen. Sikorskiego 26,
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zamianą nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 29/92
w Wilkowie na nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką nr 29/90
w Wilkowie stanowiącą własność osób fizycznych,
➢ ustanowieniem na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 153 przy ul. Młyńskiej
służebności przesyłu na rzecz Gminy Świebodzin i ZWKiUK Sp. z o.o.,
➢ nabyciem nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 26/36 w Lubogórze,
➢ nieodpłatnym przejęciem od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 103/3 i 103/8 położonej w Jeziorach.
➢

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
Plan

31.800,00 Wykonanie

28.752,94

Wydatkowano kwotę na wykonanie:
• zmianę klasyfikacji gruntów nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr
21/2, położonej w 1 obrębie miasta Świebodzin – usługa wykonana przez Geometra Sp.
z o.o. ul. Szkolna 9, 66-100 Sulechów,
• opinii dot. oszacowania wartości samochodu marki VW Transporter T4 – usługa
wykonana przez Instytut Techniki Motoryzacyjnej ul. Bolesława Chrobrego 13, 58-300
Wałbrzych,
• opinii geotechnicznej gruntu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1095 w
III obrębie Świebodzina – usługa wykonana przez Zakład Usługowo-Projketowy EkoGeo Marek Krasowski ul. Ignacego Domeyki 6, 65-012 Zielona Góra,
• ekspertyzy dendrologicznej pomnika przyrody w Jordanowie – usługa wykonana przez
AgroSerwis Waldemar Maciołek ul. Spółdzielcza 62, 73-393 Szczecin,
• inwentaryzacji drzew topili przy byłej DK3 – usługa wykonana przez Usługi Projektowe
Henryk Żyżak ul. Zamkowa 16/2, 66-200 Świebodzin,
• opinii geotechnicznej gruntu nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 291/6
i 291/7 przy ul. Zamkowej oraz nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr
196/19 przy ul. Sukienniczej – usługa wykonana przez Zakład Usługowo-Projketowy
Eko-Geo Marek Krasowski ul. Ignacego Domeyki 6, 65-012 Zielona Góra,
• koncepcji zagospodarowania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1095
w III obrębie Świebodzina – usługa wykonana przez Usługi Projektowe Henryk Żyżak
ul. Zamkowa 10/2, 66-200 Świebodzin.
§ 4430 – Różne opłaty i składki
Plan
•
•

10.000,00 Wykonanie

7.834,13

pokrycie czynszu dzierżawnego za 2017r. za grunt, który Gmina dzierżawi od osoby
fizycznej i Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Świebodzin z przeznaczeniem na
umieszczenie tablic informacyjnych przy autostradzie A2,
pokrycie czynszu dzierżawnego gruntu przy ul. Szpitalnej dzierżawionego od Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła z przeznaczeniem na utworzenie miejsc
postojowych dla samochodów osobowych.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan

700,00 Wykonanie

645,00

Podatek leśny za nieruchomość leśną stanowiącą własność Gminy Świebodzin oznaczoną
ewidencyjnie działką nr 169 położoną w obrębie Ołobok oraz podatek leśny za
nieruchomości leśne stanowiące własność Gminy Świebodzin.
§ 4520 – Opłaty rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan

500,00 Wykonanie

291,59
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Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 592/2 przy ul. Poznańskiej, nr 244/5, 244/7
przy ul. Kilińskiego, 195/102 przy ul. Generała Świerczewskiego oraz 344/8, 569 w 3 obrębie
Świebodzina (bocznica kolejowa).
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

786.800,00 Wykonanie

131.094,68

Wydatkowano kwotę w wysokości 131.094,68zł z tytułu nabycia:
• nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 26/36 położonej w Lubogórze,
• nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 298/2, 301/1, 303/2 położonej w 4
obrębie Świebodzina przy ul. Sobieskiego.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan

300.000,00 Wykonanie

282.769,76

W/w środki finansowe zostały wpłacone na konta Wspólnot Mieszkaniowych tytułem zaliczek
na fundusz remontowy w częściach wspólnych budynków oraz prac remontowych na
częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych rozpoczętych w 2016 roku zgodnie z
uchwałami podjętymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w marcu 2016 roku i prac
remontowych ustalonych na 2017 rok zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach
wspólnot mieszkaniowych w 2017 roku.
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Plan

990.000,00 Wykonanie

891.839,03

Zgodnie z zawartymi umowami o zarządzanie nieruchomością wspólną w poszczególnych
wspólnotach mieszkaniowych, Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 206
wspólnot mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy oraz zaliczki
związane z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody,
kanalizacji, wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

23.200,00 Wykonanie

23.011,44

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów instalacyjno sanitarnych do:
• wykonania przez pracownika Urzędu Miejskiego wentylacji w mieszkaniach
komunalnych, naprawy instalacji gazowej, wodociągowej i sanitarnej oraz do wymiany
wodomierzy.
W ramach przyznanych środków finansowych
• zakupiono baterie i czujniki czadu (50 sztuk) i gazu do wymiany w mieszkaniach
komunalnych,
• zakupiono detektor do sprawdzania nieszczelności gazu w mieszkaniach,
• zakupiono kuchenkę 4 palnikową do mieszkania komunalnego przy ul. Łużyckiej 46A/43,
ul. Wałowej 36/5, ul. Wałowej 26/5, ul. Konarskiego 10a/10, ul. Łużyckiej 8A/5, ul.1 Maja
18/1,
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•
•

zakupiono książeczki czynszowe
zakupiono zlewozmywak raz z szafką do mieszkania komunalnego przy ul. Łużyckiej
21/6.

§ 4260 - Zakup energii
Plan

9.000,00 Wykonanie

8.938,89

Przyznane w budżecie Gminy środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za energię
elektryczną w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych oraz budynkach
komunalnych.
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan

479.000,00 Wykonanie

477.966,26

W ramach przyznanych środków finansowych wykonane zostały niżej wymienione prace
awaryjne i remontowe w budynkach i mieszkaniach komunalnych w tym:
• usunięto awarię instalacji sanitarnej w mieszkaniach komunalnych przy ul. Łużyckiej
46B/3, ul. Generała Świerczewskiego 76B/33, 76B/45, Wygon 2, ul. Parkowej 2/4A, ul.
Konarskiego 12D/6,ul. J. Piłsudskiego 15/3,
• usunięto awarię instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych przy ul. M.
Żymierskiego 8/3, 24/6, ul. Gen. Sikorskiego 1/6, ul. Poznańskiej 2/2, ul. 1 Maja 18/5,ul.
Wiejskiej 3/2, J .Piłsudskiego 15/3, 33/6, Generała Świerczewskiego 38/2, 27/4, 1 Maja
15,
• usunięto awarię na instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym ul. 1 Maja 18/5,
• zakupiono i podłączono kuchenkę węglową w mieszkaniu komunalnym przy ul. Gen.
Sikorskiego 30/10,
• opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę pokrycia z eternitu na
budynkach gospodarczych ul. Młyńska 13,
• opracowano kosztorysy na wykonanie remontu w mieszkaniach i budynkach
komunalnych przy ul. Łużyckiej 46A/43, Osiedlu Widok 1B/10, ul. J. Piłsudskiego 46,
• wymieniono drzwi wejściowe do mieszkania komunalnego przy ul. Łużyckiej 46A/32,
• wykonano przegląd i kalibrację detektora gazu,
• wykonano naprawę pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych przy ul.
Marynarskiej 4/4, ul. 1 Maja 18/5, 17/8, ul. Wojska Polskiego 23/6, ul. Kilińskiego 8/7,
Placu Wolności 8/7
• odnowiono mieszkania komunalne przy ulicach: Łużyckiej 46A/43, Gen. Sikorskiego
30/10, Osiedle Widok 1B/10, Parkowej 1 /4,
• wykonano adaptację łazienki w mieszkaniu przy ul. J. Piłsudskiego 15/3,
• wykonano remont dachu budynku gospodarczego przy ul. J. Piłsudskiego 46, Młyńskiej
13A, Wałowej 22,
• dokonano wymiany kotła co gazowego w mieszkaniu komunalnym przy ul. J.
Piłsudskiego 8/5,
• wykonano naprawę westfalki w mieszkaniu komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 33/6,
• wykonano remont sufitu na klatce schodowej budynku komunalnego ul. J. Piłsudskiego
42,
• wykonano wymianę pokrycia dachu z eternitu na budynkach komunalnych na terenie
Gminy Świebodzin,
• opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont dachu budynku
gospodarczego przy ul. Generała Świerczewskiego 71,
• opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę stolarki okiennej w
2017 roku w mieszkaniach komunalnych,
• opracowano kosztorysy na wykonanie remontu mieszkania komunalnego przy ul. Krótkiej
3/2, po eksmisji.
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naprawa pokrycia dachu budynku gospodarczego przy ul. Sukienniczej 19/2, ul.
Studencka 2, Sukiennicza 26, Zachodniej 71, Średnia 2/1A, Zachodnia 38/2,
opracowanie dokumentacji kosztorysowej na odnowienie mieszkań przy ul. Łużyckiej
8A/5, Wałowej 36/5, 1 Maja 18/1, Łużyckiej 2/7, Gen. Sikorskiego 30, Krótka 3/2,
naprawa okien w mieszkaniu komunalnym ul. Poznańska 3/5, Łużycka 46A/43,
opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie remontu piecy kaflowych w
mieszkaniach komunalnych,
wymiana brodzika w mieszkaniu komunalnym ul. Łużycka 46B/40,
wymiana okna w mieszkaniu socjalnym przy ul. J. Piłsudskiego 8/5,
opracowanie projektu na wykonanie robót sanitarnych w mieszkaniu komunalnym ul.
Krótka 3/2,
rozbiórka pomieszczeń gospodarczych ul. Konarskiego 21,
naprawa sufitu w mieszkaniu komunalnym ul. Łużycka 46B/28,
czyszczenie rynien dachowych budynku mieszkalnego komunalnego ul. Gen.
Sikorskiego 6,
podpisano umowy na wykonanie odnowienia mieszkań komunalnych po zgonach i
eksmisjach ul. Łużycka 8A/5, 1 Maja 18/1, Wałowa 36/5,
podpisano umowę na przestawienie i przebudowę piecy kaflowych w mieszkaniach
komunalnych,
ogłoszono na „Platformie” przetarg na wykonanie remontu mieszkania komunalnego po
eksmisji ul. Krótka 3/2, oraz bud. gosp. ul. Zachodnia 71,
wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV sztuk 14 w mieszkaniach komunalnych,
rozbiórka pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kościuszki 8,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu budynku
gospodarczego ul. Sukiennicza 30, Parkowa 1, Marynarska 4,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie rozbiórki budynku
gospodarczego-stodoły przy ul. Marynarskiej 4,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowienie mieszkania
komunalnego ul. Konarskiego 10A/10,
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji gazowej w
mieszkaniu komunalnym ul. J. Piłsudskiego 33/6,
remont drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Zachodniej
11,
usunięcie awarii instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym przy ul. 1 Maja 18/1,
Łużyckiej 8A/5, 2/7, 21/6, Głogowska 19/6,
uszczelnienie przewodu kominowego pl. Wolności 7/5, J. Piłsudskiego 42,
naprawa awaryjna instalacji c.o. na opał stały w mieszkaniu komunalnym ul. Zachodnia
5/1,
likwidacja zacieków po zalaniu w mieszkaniu socjalnym ul. Łużycka 21/6, Głogowska 9/6,
remont łazienki wspólnej w budynku mieszkalnym komunalnym ul. Gen. Sikorskiego 30,
Małomłyńska 1/2,
naprawa rynien dachowych pomieszczeń gospodarczych ul. Cegielniana 2, Wałowa 52/3,
przestawienie piecy kaflowych w mieszkaniach komunalnych sztuk 13,
nadzór inwestorski na zadaniu pn. przestawienie piecy kaflowych,
opłata przyłączeniowa do sieci energii elektrycznej do mieszkania komunalnego ul.
Wałowa 36/5,
odnowienie mieszkań komunalnych pustostany ul. 1 Maja 18/1, Łużycka 8A/5, Wałowa
36/5, Krótka 3/2, Konarskiego 10A/10,
nadzór inwestorski na zadaniu pn. odnowienie mieszkań komunalnych j.w.,
remont opaski betonowej bud. mieszkalnego komunalnego ul. Gen. Sikorskiego 6.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan

31.661,00 Wykonanie

25.775,76
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wykonywano okresowe przeglądy kominiarskie na budynkach komunalnych,
wywieziono meble po zgonie najemcy z lokalu mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 50/4,
wywieziono meble po zgonie najemcy z lokalu mieszkalnego przy ul. J. Piłsudskiego 6/8,
wykonano deratyzację budynków mieszkalnych ze 100 % udziałem Gminy Świebodzin,
wykonano deratyzację lokalu mieszkalnego po eksmisji przy ul. Łużyckiej 8A/5,
wykonano dezynfekcję lokalu po zgonie przy ul. Konarskiego 10A/10.

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
Plan

50.000,00 Wykonanie

42.249,76

Gmina Świebodzin przekazuje co miesiąc na konta 12 wyodrębnionych wspólnot
mieszkaniowych środki finansowe będące wynagrodzeniem zarządcy, oraz zaliczki związane
z utrzymaniem lokali komunalnych w zakresie zużycia energii cieplnej, wody, kanalizacji,
wywozu nieczystości stałych, oraz energii elektrycznej w częściach wspólnych.
§ 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych.
Plan

80.000,00 Wykonanie

78.980,69

Gmina Świebodzin przekazywała co miesiąc odszkodowanie za niedostarczenie lokali
socjalnych osobom z orzeczonym uprawnieniem do ich otrzymania zajmujących lokale:
• w Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
• w Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo-Eksploatacyjnej,
• Polskich Kolei Państwowych SA w Poznaniu,
• osobie fizycznej R.K. za nie dostarczenie lokalu byłej żonie.
Dotyczy to rodzin nie wnoszących opłat za zajmowane lokale mieszkalne będące w
zasobach w/w podmiotów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

133.642,00 Wykonanie

95.968,77

W dniu 24.01.2017r. podpisano umowy: nr BZP/4/Z/2017 z PUP „STUDIO-ART” mgr inż.
arch. Julita Zdrzalik-Rogóż oraz nr BZP/3/Z/2017 z PUP „KAPITOL” arch. Bogdan Rogóż na
pracę w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świebodzinie jako zamówienia
do 30.000 euro. W 2017r. odbyło się 1 posiedzenie komisji w sprawie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W 2017r. zapłacono jedną fakturę na kwotę:
492,00zł.
Rozliczono dwa ostatnie etapy prac planistycznych prowadzonych w oparciu o
umowę z dnia 18.08.2014r. nr BZP/31/Z/2014 (zmienioną aneksami: nr 1 z dnia
17.12.2015r., nr 2 z dnia 31.12.2015r., nr 3 z dnia 14.10.2016r. oraz nr 4 z dnia
28.12.2016r.) zawartą z firmą PHU Maxi Usługi Urbanistyczne na wykonanie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta
Świebodzin (w oparciu o uchwałę nr XLIII/626/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29
kwietnia 2014r.) wraz z opracowaniami towarzyszącymi (tj. prognozą oddziaływania na
środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem
ekofizjograficznym). Łączna kwota obu faktur: 26.260,81zł.
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Rozliczono dwa ostatnie etapy prac planistycznych prowadzonych w oparciu o
umowę z dnia 25.03.2015r. nr BZP/7/Z/2015 (zmienioną aneksami: nr 1 w dniu 26.10.2015r.
i nr 2 z dnia 22.07.2016r.) zawartą z firmą PHU Maxi Usługi Urbanistyczne na wykonanie
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w obrębie Chociule (zgodnie z zakresem określonym w uchwale nr XI/185/2015
Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 sierpnia 2015r.) wraz z opracowaniami
towarzyszącymi (tj. prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych
uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym). Łączna kwota obu faktur:
17.952,00zł.
Rozliczono trzy ostatnie etapy prac planistycznych prowadzonych w oparciu o
umowę z dnia 07.06.2016r. nr BZP/25/Z/2016 zawartą z Pracownią Projektową PLAN
Małgorzata Wołoszka na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi
wojewódzkiej numer 276 (zgodnie z zakresem określonym w uchwale nr XVII/261/2016 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r.) wraz z opracowaniami towarzyszącymi (tj.
prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu
oraz opracowaniem ekofizjograficznym). Łączna kwota tych faktur: 23.247,00zł.
Rozliczono ostatni etap prac planistycznych prowadzonych w oparciu o umowę nr
BZP/5/Z/2016 (zmienioną aneksem nr 1 z dnia 21.10.2016r.) z Pracownią Projektową PLAN
Małgorzata Wołoszka na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin (zgodnie z zakresem
określonym w uchwale uchwały nr XII/188/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30
września 2015r.) wraz z opracowaniami towarzyszącymi (t.j. prognozą oddziaływania na
środowisko oraz opracowaniem ekofizjograficznym).
W dniu 28.08.2017r. zawarto umowę nr BZP/27/Z/2017 (jako zamówienie do 30.000 euro) z
firmą BUDPLAN sp. z o.o. na kompleksowe opracowanie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta
Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Zachodniej (zgodnie z
zakresem uchwały nr XXXI/461/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia
2017r.). Termin wykonania zamówienia: 28.06.2018r., kwota brutto umowy: 16.974,00zł. W
2017 rok rozliczono pierwszy etap prac planistycznych, kwota zapłaconej faktury: 5.092,20zł.
W dniu 29.09.2017 rok zawarto umowę nr BZP/30/Z/2017 (jako zamówienie do 30.000 euro)
z firmą BUDPLAN sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie opracowania projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Świebodzin (zgodnie z zakresem uchwały nr XXXII/479/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 31 maja 2017 rok zmienionej uchwałą nr XXXIII/496/2017 Rady Miejskiej w
Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2017r.) wraz z opracowaniami towarzyszącymi. Termin
wykonania zamówienia: 29.07.2018r., kwota brutto umowy: 36.773,31zł. W 2017 roku nie
rozliczono żadnego etapu prac.
W 2017 roku poniesiono koszty publikacji ogłoszeń w prasie w wysokości 1.750,46zł.,
sporządzenia aktualizacji mapy zasadniczej w wysokości 3.657,00zł oraz zakupu map
zasadniczych z zasobów Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na potrzeby opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 912,32zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
Plan

27.000,00 Wykonanie

24.329,16

W styczniu 2017 roku zostały podpisane umowy – zlecenia z Zarządcami Cmentarzy
Komunalnych zlokalizowanych na terenie n/w miejscowości wiejskich :
o Cmentarz Komunalny w m. Jordanowo;
o Cmentarz Komunalny w m. Lubinicko;
o Cmentarz Komunalny w m. Jeziory;
o Cmentarz Komunalny w m. Chociule;
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§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

120.200,00 Wykonanie

105.329,09

W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono: akcesoria pogrzebowe, materiały
eksploatacyjne do sprzętu spalinowego, rękawiczki do ceremonii pogrzebowej i ochronne,
tabliczki pogrzebowe, paliwo i chemię do pojazdów, środki chwastobójcze, lampę solarną do
tablicy pamięci w Parku Łęgowskim, plandeki do zabezpieczania terenu i grobów przy
kopaniu, materiały do naprawy ogrodzenia na cmentarzu w Jeziorach, środki czystości, worki
na zwłoki, kosę spalinową Stihl, baterie do zestawów nagłośnieniowych, piasek i sól do
posypania alejek w okresie zimowym, zestawy ochronne do ekshumacji, narzędzia (grabie,
odśnieżacz, miotła) dla cmentarza w Jordanowie.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan

275.675,00 Wykonanie

275.566,18

Przyznane środki finansowe zostały wydatkowane na: usługi serwisowe pojazdów cmentarza
(wymiana płynów i filtrów), aktualizację oprogramowania do ewidencji grobów i pochowanych
EwGrob, wynajem i serwis kabin wc toi toi, mycie pojazdów, odnowienie tablic
informacyjnych na cmentarzu żydowskim, przegląd kas fiskalnych, regenerację gaśnic,
wymianę opon w pojazdach, wymianę podstawy gaźnika w młocie spalinowym. Pielęgnacja
drzew, wycinka, frezowanie pni i nasadzenia. Modernizację chodnika na Kwaterze Wojennej,
prace ślusarsko spawalnicze przy bramach wjazdowych cmentarza komunalnego w
Świebodzinie i Jordanowie.
Przyznane przez Wojewodę Lubuskiego środki finansowe na utrzymanie Kwatery Wojska
Polskiego na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie zostały wykorzystane na
modernizację alejek kwatery wojennej.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

1.178.748,00 Wykonanie

940.042,58

1. Budowa kolumbarium wraz z przebudową kwatery U na Cmentarzu Komunalnym w
Świebodzinie
Plan
14.760,00
Wykonanie
12.000,00
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową kolumbarium urnowego wraz z
przebudową kwatery U na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie.
2. Modernizacja alei cmentarnej do Pomnika Kresowian
Plan
1.139.553,00
Wykonanie
903.608,13
Zawarto umowę nr 12/BZP/2017 z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech
Wawrzynkiewicz z Międzyrzecza na wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.”
Modernizacja alejek cmentarza komunalnego w Świebodzinie wraz z budową kanalizacji
deszczowej i oświetlenia” na łączną kwotę 996.336,96zł.
Modernizacja alejek cmentarnych obejmuje:
• 2.942,11m2 alejek do utwardzenia w kostce betonowej typu granit lubuski wraz z
wymianą obrzeży,
• wykonanie odprowadzenia wód deszczowych na trasie o długości 396,5 m wraz z 10
wpustami ulicznymi,
• wykonanie instalacji zasilającej oświetlenie terenu na długości 1 236 m dla 27 latarń
parkowych.
• wykonano sieć kanalizacji deszczowej z kwatery G na budowany parking przy PHU
Postęp.
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3. Przyłącze wodociągowe – cmentarz Komunalny w Jordanowie.
Plan
17.435,00
Wykonanie
17.434,45
Zawarto umowę na wykonanie zadania pn. ,,Budowa przyłącza wodociągowego Cmentarz
Komunalny w m. Jordanowo”. Wytyczono i wykonano pomiar geodezyjny przyłącza
wodociągowego. Wykonano przecisk przyłącza wodociągowego pod drogą powiatową .
4. Modernizacja alejek cmentarnych na Cmentarzu komunalnym w Jordanowie
Plan
7.000,00
Wykonanie
7.000,00
Opracowano dokumentacje kosztorysowo – projektową.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

52.369,00 Wykonanie

52.368,48

Młot pneumatyczny ze sprężarką – 47.232,00zł.
Świdr spalinowy z osprzętem –
5.136,48zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75022 – Rady gmin
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan
•

200.000,00 Wykonanie

196.066,19

Wypłata diet dla radnych.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan
•
•

8.000,00 Wykonanie

6.855,37

Zakup materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady, turnieje, zwody,
Młodzieżowa Rada Miejska, Rada Seniorów,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Plan

71.620,00 Wykonanie

71.579,83

Zakup środków bhp (mydło, herbata, papier toaletowy, ręczniki, ubrania robocze, okulary
korekcyjne). Środki wydatkowano też na materiały biurowe, wypłatę ekwiwalentu za pranie
odzieży.
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
Plan

35.300,00 Wykonanie

30.536,95

Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń, umów o dzieło (obsługa
muzyczna uroczystości w USC, opiekunowie prawni, pranie firan, sprzątanie – ratusz,).
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§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

272.681,00 Wykonanie

240.427,79

Zakup materiałów biurowych (teczki, segregatory, koszulki, dziurkacze, spinacze, rolki itd.)
różne (zakupy awaryjne, zamki, mat. budowlane, malarskie, śruby, kleje, kłódki, narzędzia
baterii, bezpieczników, rolet okiennych, krzeseł, przedłużaczy, miarek itd.). Zakup
prenumeraty czasopism, Orzecznictwo, Monitory, książki, poradniki itp. Artykuły chemiczne
(utrzymanie czystości: Urząd, Ratusz- zakupione na podstawie zawartej umowy: ON/07/17 z
dn. 03.02.2017, zakup druków: Urząd, (ON FIN, GKiM, książki nadawcze, książki
korespondencji, USCiSO, zakup kwiatów na podstawie umowy ON/06/17 z dn. 03.02.2017,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero na podstawie
umowy ON/09/17 z dn. 07.03.2017, zakup maszyn liczących, czajników, wentylatorów,
kalkulatorów, akumulatorów itp., zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, naboje
atramentowe itd.), zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zasilaczy
awaryjnych, klawiatury, kable, osprzęt komputerów i sieci, zakup komputerów, drukarek
laserowych wysokowydajnych, zakup tonerów do kserokopiarek tut. Urzędu. Procent
wykonania: 88,17%.
§ 4260 – Zakup energii
Plan

296.700,00 Wykonanie

273.507,55

Zakupiono energię elektryczną, wodę, energię cieplną do UM i ratusza, opłacono koszty
utylizacji ścieków.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

466.032,00 Wykonanie

351.935,35

Wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków w Urzędzie Miejskim i ratuszu, usługi
kominiarskie, usługi pocztowe, usługi w drukarni Urząd i Ratusz, ogłoszenia w prasie,
przegląd i renowacja gaśnic, badanie instalacji elektrycznej, badanie mocy oświetlenia,
usługi fotograficzne (GKiM, GROŚ, ON, USCiSO, BiZP), wykonanie pieczątek, badanie
walizki kasowej UM-centralne Biuro Zabezpieczeń, usługi ślusarskie (np. dorabianie kluczy),
przegląd systemu alarmowego, abonament RTV i TV za rok 2017, pokaz sztucznych ogni na
Sylwestra, nadzór nad programem „CLANET”, polisa serwisowa” Sygnity”, archiwizacja
„DOMEX”, nadzór autorski „WOI”, abonament roczny e-file, opieka autorska „WAZA”,
konserwacja kserokopiarek, dostęp do program „LEX”, wymiana opraw świetlówek w
Urzędzie oraz wymiana oświetlenia na korytarzach Urzędu, przegląd urządzeń ksero
zgodnie z umową ON/15/16. Procent wykonania: 75,52%.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

79.171,00 Wykonanie

59.170,02

1. Zakup szaf biurowych w zabudowie na potrzeby wydz. ON, USCiSO, BiZP, FIN –
32.600,00zł.
2. Montaż drzwi ognioodpornych na strychu – Ratusz – 6.610,81zł.
3. Monitoring wewnętrzny Urzędu Miejskiego i Ratusza – 19.959,21zł.
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

49.281,00 Wykonanie

22.140,00
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UE/EFRR/Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin
W dniu 09.01.2017 r. podpisano umowę nr ON/01/2017 na sprawowanie nadzoru
autorskiego nad projektem „Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin” na kwotę
43 050,00 zł brutto. Wykonawca- EXPETO sp. z o.o. sp. k., ul. Fabryczna 17b/38, Zielona
Góra.
W dniu 16.01.2017 roku podpisano umowę nr ON/04/2017 na przygotowanie procedury
przetargowej do projektu na kwotę 22.140,00zł. Wykonawca- NBC Consulting sp. z o.o., ul.
Astrów 10, Katowice.
W miesiącu listopadzie 2017 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dostawę i
wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz systemów informatycznych w ramach projektu pn.:
„Rozwój e-usług dla mieszkańców gminy Świebodzin” z podziałem na 2 grupy. W miesiącu
styczniu 2018r. zawarto umowy z wybranymi wykonawcami.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
Plan

28.419,00 Wykonanie

22.397,01

1. Zakup drukarki – 9.963,00zł.
2. Zakup komputerów (laptopy) – 8.856,00zł.
3. Zakup aparatu fotograficznego z osprzętem – 9.578,01zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA

PUBLICZNE

I

OCHRONA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe
Plan

35.532,00 Wykonanie

24.255,86

Opłata za umowy zlecenia osób pełniących obowiązki kierowców oraz gospodarzy jednostek
OSP odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

53.100,00 Wykonanie

52.534,42

Zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz sprzętu przeciwpożarowego jednostek OSP.
wozy bojowe średnie GBA2,5/16. – 2 szt. wozów bojowych lekkich GLM-8 – 8 szt. pomp
pożarniczych typu PO-5 – 6 szt. pomp pożarniczych typu M8/8-1 – 6 szt. agregat
prądotwórczy z masztem – 3 szt. pompy szlamowe – 3 szt. pompa pływająca Niagara – 1
szt. piła spalinowa – 1 szt.
Zakup części zamiennych oraz artykułów niezbędnych do eksploatacji pojazdów. Zakup
przewidziano na miesiąc lipiec br. Zakup pucharów, art. spożywczych na zawody sportowopożarnicze które odbyły się w miejscowości Rzeczyca. Zakup gaśnic na szerszenie oraz
taśm ostrzegawczych OSP Rusinów, Rzeczyca. Zakup dresów sportowych dla drużyny
młodzieżowej drużyny pożarniczej z Domu Dziecka w Świebodzinie. Zawody części
zamiennych do pilarek spalinowych.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

15.250,00 Wykonanie

8.823,94

Naprawa pojazdu pożarniczego Star 244 OSP Rusinów. Obowiązkowa konserwacja
aparatów powietrznych.
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§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

17.610,00 Wykonanie

13.231,07

Ad.1.Coroczne techniczne badania pojazdów strażackich oraz wymiana dowodów
rejestracyjnych. Atestacja, konserwacja aparatów powietrznych, usługi transportowe oraz
serwis Holmatro. Odprowadzanie ścieków OSP Rusinów. Oklejenie numerami taktycznymi
nowo zakupionej przyczepy jednoosiowej. Obowiązkowy przegląd gaśnic. Przegląd i
konserwacja pił spalinowych Rusinów, Rzeczyca, Jordanowo. Ekspertyza i inwentaryzacja
budynku remizy w Jordanowie. Przeglądy instalacji elektrycznej w remizach OSP.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

95.985,00 Wykonanie

86.906,30

Modernizacja budynku Remizy OSP w Rzeczycy
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

6.750,00 Wykonanie

6.750,00

Przyczepa jednoosiowa dla OSP Rzeczyca
Zakupiono przyczepę jednoosiową dla OSP w Rzeczycy do przewozu zbiornika wodnego,
pompy wodnej oraz wężów ssawnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan

16.254.586,60 Wykonanie

15.732.973,59

1. Szkoła Podstawowa nr 1 (od września 2017)
Plan
1.339.257,79
Wykonanie
1.097.343,90
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne
nauczycieli i obsługi w zakresie szkoły podstawowej w łącznej kwocie 590.385,89zł. Koszty
zakupu energii, wody oraz CO to kwota 66.1721,04zł. Szkoła wydatkowa kwotę 39.152,13zł.
na plac zabaw dla uczniów z klasy pierwszej. Wykonano nowe ogrodzenie szkoły (od strony
boiska).
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
Plan
4.070.439,63
Wykonanie
4.014.560,17
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 3.44.8267,94zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej (sala gimnastyczna) oraz wody zamknęły się kwotą
105.910,31zł. Na potrzeby szkoły zakupiono: art. papierniczo biurowe i środki czystości,
meble do klas, tonery i tusze, art. elektroniczne, art. na plac zabaw - huśtawki, art.
remontowe oraz meble do klas.
3. Szkoła Podstawowa nr 3 (od września 2017)
Plan
863.332,37
Wykonanie
789.560,56
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Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowią płace i pochodne
nauczycieli i obsługi w zakresie szkoły podstawowej w łącznej kwocie 469.376,82zł. Koszty
zakupu energii, wody oraz CO to kwota 40.278,36zł. Szkoła wydatkowa kwotę 37.515,00zł.
na plac zabaw dla uczniów z klasy pierwszej.
4. Szkoła Podstawowa nr 6
Plan
5.339.379,31
Wykonanie
5.300.678,24
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 4.449.734,22zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 186.759,33zł.
Zakupiono: licencje i programy, wyposażenie, art. biurowe oprawy oświetleniowe. Na kwotę
83.686,93zł. wykonano remonty: sanitariatów w segmencie A, wiatrołapu oraz ogrodzenia.
Wymieniono wykładziny w klasach i na korytarzu na łączną wartość 18.848,48zł.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Plan
2.873.015,85
Wykonanie
2.826.591,68
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.398.758,01zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 70.135,30zł. Zakupiono
sprzęt biurowy, szkolny, meble szkolne artykuły komputerowe, zakup komputera do
biblioteki, art. budowlane i remontowe, elektrotechniczne i inne do bieżących napraw i
remontów, środki czystości.
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
Plan
1.649.905,11
Wykonanie
1.595.074,12
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.106.159,96zł.. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 108.144,34zł. Wykonano
remont dachu na sali gimnastycznej oraz remont opierzenia na dachu budynku szkoły.
Ponad to wykonano remont łazienek i zmodernizowano pracownie komputerowe.
7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan
109.165,00
Wykonanie
109.164,92
Zgodnie z art. 90 ust. 1, 1a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego
Towarzystwa Oświatowego.
8. Pozostałe (zakup podręczników OSzW)
Plan
10.091,54
Wykonanie
0,00

Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan

10.487.832,00 Wykonanie

10.099.462,33

1. Publiczne Przedszkole nr 1
Plan
923.783,00
Wykonanie
883.468,29
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 679.469,06zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 31.709,00zł. Zakupiono
środki czystości, artykułu biurowe, artykuły gospodarcze, artykuły plastyczne. Wykonano
remonty na łączna kwotę 27.478,75zł. w tym: malowanie gabinetu dyrektora, malowanie i
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wymiana paneli w gabinecie intendenta, przekształcenie pomieszczenia magazynu żywności
na salę zabaw dla dzieci grupy IV, wymiana okien w sali gr I, IV.
2. Publiczne Przedszkole nr 3
Plan
1.932.230,00
Wykonanie
1.880.071,98
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.413.573,57zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 60.006,22zł. Zakupiono:
środki różne materiały papiernicze do ośmiu grup przedszkolnych, materiały papiernicze do
wykorzystania na organizowaną przez przedszkole Olimpiadę Sportową Przedszkolaków z
terenu miasta i gminy Świebodzin, papier do drukarek, do kserokopiarki, farby do malowania.
Wykonano remonty na łączna kwotę 22.705,07zł. w tym: Wymiana stolarki okiennej (łączna
wartość zakupu 6 900,00zł), remont korytarza, pomieszczeń socjalnych (łączna wartość
zakupu 2 550,00zł), remont oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w budynku przedszkola
(łączna wartość zakupu 7 690,69zł), opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie
oświetlenia ewakuacyjnego, nadzór nad przebiegiem remontu w tym zakresie (łączna
wartość zakupu 1 000,00zł), naprawa elewacji na budynku przedszkola (łączna wartość
zakupu 2 000,00zł), remont parapetów wewnętrznych w pomieszczaniu przedszkola, nadzór
inwestorski nad modernizacją na placu zabaw, naprawa instalacji sanitarnej (łączna wartość
zakupu 2 564,38zł). Doposażono plac zabaw.
3. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową
Plan
1.031.108,00
Wykonanie
995.707,41
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 831.942,21zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 29.159,94zł. Zakupiono
materiały papiernicze, papier do drukarek i kserokopiarki, tusze i tonery, art .komputerowe,
koszulki sportowe dziecięce z haftem logo, prenumerata czasopism, odkurzacz z workami,
środki czystości. Wykonano prace remontowe w salach przedszkolnych, jadalnia gr.II,
szatnia gr.I ,II, wymieniono oświetlenie w salach oraz szatni, malowanie wszystkich ościeży.
4. Publiczne Przedszkole nr 5
Plan
1.677.980,00
Wykonanie
1.619.806,97
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.378.421,30zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 49.881,06zł. Zakupiono
materiały papiernicze, papier do drukarek i kserokopiarki, tusze i tonery, meble do grup
przedszkolnych. Wykonano remont tarasów.
5. Publiczne Przedszkole nr 6
Plan
1.530.918,00
Wykonanie
1.470.840,51
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.153.283,00zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 71.347,92zł. Zakupiono:
pojemniki do przewozu żywności, stół , materiały konserwacyjne, prenumerata, materiały
papiernicze i plastyczne dla dzieci, tusze i tonery, druki, czasopisma, aktualizacje
programów.
Wykonano remonty: na remont 2 sal przedszkola na parterze, usunięto awarię sieci
ciepłowniczej, wymiana odcinka starej instalacji wody, ułożenie płytek w pomieszczeniu
przedszkola.
6. Publiczne Przedszkole nr 7
Plan
1.683.339,00
Wykonanie
1.644.560,12
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Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.190.923,93zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 46.492,81zł. Zakupiono
środki czystości, tusze i tonery, artykuły gospodarcze różne, artykuły porządkowe różne w
tym materiały i narzędzia dla konserwatora, farby do malowania, artykuły gospodarcze, inne
towary. Wykonano remont chodników oraz likwidacja tarasów na kwotę 109.000,00zł.
Położenie elewacji na budynku oraz opaski umowa nr 3 na kwotę 25.000,00zł. Modernizacja
placu zabaw wyrównanie terenu, wykonanie trawnika na kwotę 94.500,00zł.
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
Plan
250.194,00
Wykonanie
242.326,81
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 216.687,82zł.
8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Plan
1.350.480,00
Wykonanie
1.262.343,44
Zgodnie z art. 90 ust. 1, ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z
2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) udzielono dotacji dla Świebodzińskiego
Towarzystwa Oświatowego oraz Fundacji Lider – przedszkole Bajkowe na prowadzenie
niepublicznego przedszkola.
9. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub związków
powiatów na dofinansowanie zadań własnych.
Plan
37.829,00
Wykonanie
30.366,80
Refundacja kosztów pobytu dzieci z Gminy Świebodzin w przedszkolach Gminy Skąpe,
Lubrza, Trzciel, Trzebiechów.
10. Zestawy interaktywne dla przedszkoli gminnych
Plan
69.971,00
Wykonanie
69.970,00

Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan

6.235.238,80 Wykonanie

6.107.773,11

1. Publiczne Gimnazjum nr 1 (do dnia 31 sierpnia 2017 rok)
Plan
2.864.599,13
Wykonanie
2.864.592,08
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 2.420.778,05zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zamknęły się kwotą 81.954,16zł. Zakupiono
środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, druki, tonery, artykuły elektryczne, materiały i
urządzenia do warsztatu szkolnego na bieżące naprawy, meble szkolnych, artykuły
remontowe. Przeprowadzono remonty oraz zakupiono wyposażenie przystosowujące
pomieszczenia na potrzeby szkoły podstawowej
2. Publiczne Gimnazjum nr 3 (do dnia 31 sierpnia 2017 rok)
Plan
2.251.869,37
Wykonanie
2.251.861,73
Z wydatkowanych środków finansowych największą kwotę stanowię płace i pochodne
nauczycieli oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.829.911,27zł. Ponadto koszty
zakupu energii elektrycznej, cieplnej oraz wody zamknęły się kwotą 107.253,75zł.
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Na potrzeby szkoły zakupiono: materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, artykuły
budowlane i malarskie do bieżącej konserwacji pomieszczeń szkolnych i hali sportowej.
Przeprowadzono remonty oraz zakupiono wyposażenie przystosowujące pomieszczenia na
potrzeby szkoły podstawowej.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (w zakresie gimnazjum))
Plan
597.131,22
Wykonanie
505.819,17
3. Szkoła Podstawowa nr 3 (w zakresie gimnazjum))
Plan
521.639,08
Wykonanie
485.500,13

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkól
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan

44.550,00 Wykonanie

37.584,41

Realizacja umów indywidualnych na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków
specjalnych.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

587.140,00 Wykonanie

578.105,00

Realizacja umowy z PKS Zielona Góra na dowóz uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjów na zajęcia szkolne w 2017 roku.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Plan

211.133,00 Wykonanie

155.099,76

1. Publiczne Przedszkole nr 1
Plan
15.150,00
Wykonanie
10.524,54
2. Publiczne Przedszkole nr 3
Plan
15.150,00
Wykonanie
11.572,32
3. Publiczne Przedszkole nr 5
Plan
155.682,00
Wykonanie
114.433,69
4. Publiczne Przedszkole nr 6
Plan
15.150,00
Wykonanie
8.569,19
5. Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzin (dotacja)
Plan
10.001,00
Wykonanie
10.000,02
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Wydatki poniesione przez jednostki na realizacje zadań wymagających stosowania
specjalnych metod nauki. Podziału środków na jednostki dokonano zgodnie z metryką
subwencji oświatowej na 2017 rok.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
Plan

1.772.297,98 Wykonanie

1.734.012,32

1. Szkoła Podstawowa nr 1
Plan
19.093,00
Wykonanie
1.301,17
2. Szkoła Podstawowa nr 2
Plan
474.506,00
Wykonanie
473.947,63
3. Szkoła Podstawowa nr 3
Plan
96.598,00
Wykonanie
85.054,97
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Plan
185.665,00
Wykonanie
182.021,44
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Plan
253.863,00
Wykonanie
249.355,23
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
Plan
52.242,00
Wykonanie
52.144,10
6. Publiczne Gimnazjum nr 1
Plan
299.377,00
Wykonanie
299.371,29
7. Publiczne Gimnazjum nr 3
Plan
293.050,00
Wykonanie
293.038,77
8. Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe im. Jana Pawła II w Świebodzin (dotacja)
Plan
97.779,00
Wykonanie
97.777,72
Wydatki poniesione przez jednostki na realizacje zadań wymagających stosowania
specjalnych metod nauki. Podziału środków na jednostki dokonano zgodnie z metryką
subwencji oświatowej na 2017 rok.
8. Pozostałe (zakup podręczników OSzW)
Plan
124,98
Wykonanie
0,00
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność
§ 2007; 4247; 4249; 4307; 4309;
Plan

3.461.431,76 Wykonanie

2.272.756,30

Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek
oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach Świebodzin i Zbąszynek.
W I półroczu 2017 r. prowadzono prace nad opracowaniem procedury przetargowej i
ogłoszono przetarg nieograniczony.
W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, w dniu 23.08.2017 r. podpisano umowę
na III grupę (dostawa sprzętu elektronicznego) z firmą Perceptus sp. z o.o., ul. Drzewna
30/2A, Zielona Góra, na kwotę brutto 1 102 908,36 zł.
W wyniku ponowienia procedury przetargowej, w dniu 07.11.2017 roku podpisano umowę na
II grupę(pomoce dydaktyczne) z Educarium sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, Bydgoszcz na
kwotę brutto 254 813,63zł., a także z w dniu 14.11.2017 roku podpisano umowę na I grupę
(meble) z Przedsiębiorstwem Handlowo- Produkcyjnym Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43,
Niedomice na kwotę brutto 168.377,16 zł.
Zlecono również wykonanie i dostawę tablic informacyjnych do projektu- Digital Agency s.c.
M. Grześkowiak, K. Kurek, os. Widok 23F/8, Świebodzin na kwotę brutto 4 661,70 zł.
Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 29.01.2016 r. z Gminą Zbąszynek na rzecz
wspólnej realizacji projektu, przekazano Gminie Zbąszynek środki finansowe w wysokości
730.185,54zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan

8.300,00 Wykonanie

8.215,35

W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacano dwóch specjalistów terapii uzależnień
przyjmujących osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych przy Centrum
Profilaktyki Uzależnień.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

8.640,00 Wykonanie

8.640,00

Opłacono przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych pt. „Odmęty narkotyków” oraz
„Dopłynąć o własnych siłach” dla uczniów klas V i VII szkół podstawowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
Plan

354.714,00 Wykonanie

354.713,13

W ramach wynagrodzeń bezosobowych :
• 6 osób prowadzących zajęcia z dziećmi w Świetlicy Inicjatyw Twórczych,
• 10 osób, które zrealizowały cykl zajęć socjoterapeutycznych w szkołach gminnych
oraz 1 osoby prowadzącej zespół realizatorów,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 osób prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach wiejskich,
kierownika i wychowawcy podczas wycieczki dla laureatów konkursów
profilaktycznych do Dziwnowa,
5 opiekunów uczestników warsztatów plastycznych i muzycznych podczas XVIII
Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie,
16 osób prowadzących zajęcia wakacyjne w szkołach podstawowych,
6 wychowawców podczas wycieczek letnich do Karpacza dla uczestników zajęć w
świetlicach środowiskowych,
3 opiekunów dowożących dzieci biorące udział w wycieczkach do Karpacza,
prawnika dyżurującego w Centrum Profilaktyki Uzależnień,
wykonawców koncertów w Świetlicy Inicjatyw Twórczych,
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w
posiedzeniach.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Plan
•
•

•

92.006,00 Wykonanie

92.004,92

zakupiono do Centrum Profilaktyki Uzależnień: artykuły biurowe, papier ksero, art.
spożywcze, środki czystości, meble i inne artykuły potrzebne do działalności Centrum i
Świetlicy Inicjatyw Twórczych,
zakupiono artykuły sportowe, gry, nagrody, artykuły spożywcze, akcesoria niezbędne do
organizacji imprez pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz zajęć socjoterapeutycznych i
wakacyjnych w szkołach, a także artykuły potrzebne przy organizacji XVIII Spotkań Grup
Socjoterapeutycznych w Pszczewie,
zakupiono artykuły plastyczne, biurowe, sportowe, gry oraz artykuły spożywcze do
środowiskowych świetlic wiejskich.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

126.919,00 Wykonanie

126.917,37

opłacano specjalistę terapii uzależnień prowadzącego w Centrum Profilaktyki Uzależnień
grupowe zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz udzielającego
konsultacji osobom uzależnionym i ich rodzinom,
opłacano psychologa przyjmującego osoby w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób w
Sytuacjach Kryzysowych,
opłacono realizację warsztatów profilaktycznych, spektaklu i koncertu profilaktycznego
dla uczniów wszystkich szkół gminnych,
opłacono realizację warsztatów dla realizatorów zajęć dla dzieci w świetlicach,
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 50 uczestników wycieczki dla laureatów
konkursów profilaktycznych w Ośrodku Wypoczynkowym „ALKA” w Dziwnowie,
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 157 uczestników XVII Spotkań Grup
Socjoterapeutycznych w ośrodku „KARINA” w Pszczewie,
opłacono zakwaterowanie i wyżywienie 98 uczestników letnich wycieczek dla dzieci ze
świetlic środowiskowych w Domu Wypoczynkowym „Kosówka”,
opłacono usługi przewodnickie podczas wycieczek dla dzieci ze świetlic środowiskowych
do Karpacza,
opłacono usługi pielęgniarskie podczas wycieczek do Dziwnowa i Karpacza oraz
podczas XVIII Spotkań Grup Socjoterapeutycznych w Pszczewie,
opłacono przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci ze świetlic
środowiskowych,
opłacono przewozy autobusowe laureatów konkursów profilaktycznych i dzieci ze świetlic
środowiskowych na wycieczki do Dziwnowa i Karpacza, uczniów i uczestników zajęć w
świetlicach na XVIII Spotkania Grup Socjoterapeutycznych do Pszczewa oraz przewozy
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•
•
•

dzieci ze świetlic środowiskowych na imprezy integracyjne do Łagówka, Ługowa,
Wilkowa, Rzeczycy, Rusinowa i ŚDK,
opłacono wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa za badania osób w
przedmiocie uzależnienia od alkoholu w związku z działalnością Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
opłacono pielęgnację zieleni na placu CPU,
opłacono odprowadzanie ścieków w Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego.
Plan

1.120.000,00 Wykonanie

1.105.663,40

W 2017 roku opłacono pobyt za 46 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
Plan

723.261,00 Wykonanie

721.811,84

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Plan
418.941,00
Wykonanie
417.506,89
Utrzymanie Dziennego Domu Pomocy na 20 miejsc dla osób starszych, samotnych i
chorych, które własnym staraniem nie były w stanie przygotować sobie posiłku zapewniając
jednocześnie możliwość kontaktu ze środowiskiem. Dom zapewnił uczestnikom całodzienne
wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) dla 21 uczestników. Kuchnia przygotowywała
również posiłki dla osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu, osób
upośledzonych umysłowo ze Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej oraz grupy osób korzystających z Rządowego programu „Pomocy państwa w
zakresie dożywiania” łącznie 121 posiłków dziennie. W tym
• obiady dla 25 osób objętych usługami opiekuńczymi we własnym domu
• gorący posiłek dla 20 osób uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
• jeden gorący posiłek dla 22 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
• jeden gorący posiłek dla 54 osób dorosłych w ramach Rządowego Programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
Przeciętny koszt całodziennego wyżywienie w 2017r. wyniósł około 9,33zł., obiadu około
5,15zł, a gorącego posiłku 1,05zł dla uczestników ŚDS, 1,93zł dla dzieci w Świetlicy
Środowiskowej, 3,29zł dla osób dorosłych w ramach Programu Rządowego „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania”.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy
Plan
304.320,00
Wykonanie
304.304,95
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie jest placówką dziennego pobytu o
charakterze lokalnym utworzoną w celu oparcia społecznego dla osób pełnoletnich. Jest
Domem typu B świadczy usługi osobom upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim,
znacznym i umiarkowanym a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym gdy
jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne. Ośrodek wsparcia jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Z usług wykwalifikowanej kadry korzystało: w okresie od stycznia do marca 2017r. - 21 osób,
od kwietnia do czerwca 2017r. – 22 osoby, od lipca do grudnia 2017r. – 21 osób.
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W miesiącu czerwcu 2017r. z opieki wolontariusza korzystały 22 osoby.
Decyzję o przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świebodzinie na podstawie przeprowadzonego wywiadu
środowiskowego.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewniał uczestnikom gorący posiłek przygotowany
przez kuchnię Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (1 uczestniczka nie spożywała
gorącego posiłku z powodu alergii pokarmowej).
Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne prowadzone były indywidualnie oraz w grupach.
Zestawy ćwiczeń dla każdego podopiecznego opracowywane zostały przez specjalistę
fizjoterapii. Ponadto dla każdego podopiecznego sporządzone zostały indywidualne plany
pracy wspierająco – aktywizujące.
W ramach indywidualnych planów prowadzone były różnorodne treningi między innymi:
• trening samoobsługi,
• trening zaradności życiowej,
• trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
• trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
• trening edukacyjny,
• trening orientacji przestrzennej i ruchowej
• trening prozdrowotny,
• muzykoterapia,
• terapia zajęciowa (terapia, manualny, pracownia kulinarna, pracownia plastyczna,
muzykoterapia, florystyczna, krawiectwo, ćwiczenia gimnastyczne),
Ponadto prowadzone jest poradnictwo psychologiczne w formie zajęć indywidualnych i
grupowych jak również rehabilitacja ruchowa.
ŚDS dysponuje pomieszczeniami takimi jak:
• sala ogólna,
• pracownia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej,
• pracowania terapii zajęciowej,
• pracownia aktywizacji,
• pracownia kulinarna,
• sala rehabilitacyjna,
• pokój wyciszeń,
• ogród.
W roku 2017 odbyły się zebrania z rodzicami i opiekunami podopiecznych placówki. Zostały
zorganizowane szkolenia pracowników jednostki. Odbyły się również warsztaty, w których
pracownicy ośrodka wsparcia brali udział, tj. warsztaty wielkanocne „Tradycyjna i
Nowoczesna” – edycja IV zorganizowana przez Świebodziński Dom Kultury w Świebodzinie
we współpracy z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych – Oddział w Kożuchowie,
warsztaty „Arteterapia w pracy nauczyciela” zorganizowane przez Fundację „Świebodziński
Parasol Nadziei” w SOSW Świebodzin.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan

4.710,00 Wykonanie

4.279,62

Wydatki związane z działaniem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/B/2011
z dnia 27 IV 2011r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan

206.088,00 Wykonanie

185.358,72
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacone dla 282 osób w tym:
• za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 184 osób
• za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla 80 osób
• za osoby uczestniczące w Centrum Integracji Społecznej dla 18 osób

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan
•

•

740.000,00 Wykonanie

719.979,99

Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 420 osób / rodzin na kwotę 239.991,15zł. Zasiłki
celowe były przeznaczone w szczególności na zakup leków, leczenie, żywność, zakup
odzieży, opał, drobne remonty, pokrycie kosztów pogrzebu. W przypadku, gdy zachodziło
uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe zostaną zmarnotrawione wówczas osobie
czy rodzinie przyznawano bony żywnościowo-towarowe do realizacji w placówkach
handlowych.
Zasiłki okresowe (zadania własne gminy na które gmina otrzymuje dotację celową z
budżetu państwa) wypłacono dla 294 osób i rodzin na kwotę 479.988,84zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan

431.182,44 Wykonanie

386.923,62

Dodatki mieszkaniowe
W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 roku złożono 448
wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Z liczby tej pozytywnie rozpatrzono 416
wniosków, a odmownych decyzji wydano 32. Uzasadnieniem przy wydawaniu decyzji
odmownych było m.in. to, że:
• powierzchnia użytkowa lokalu znacznie przekraczała powierzchnię normatywną,
• nadwyżka dochodu nad najniższą emeryturą była większa niż naliczony dodatek
mieszkaniowy,
• wydatki normatywne poniesione przez zajmowany lokal były mniejsze od wymaganego
własnego udziału w wydatkach na mieszkanie określonego w art.,6 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
• naliczony dodatek mieszkaniowy był mniejszy niż 2 % najniższej emerytury.
W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę
385.966,96zł. z tego dla użytkowników mieszkań:
• komunalnych na kwotę – 81 114,00zł.
• pozostałych na kwotę – 304 852,96zł.
z tego dla:
o użytkowników mieszkań spółdzielczych na kwotę – 106 096,17zł.
o użytkowników mieszkań innych na kwotę – 198 756,79zł.
Liczba dodatków mieszkaniowych wypłaconych w okresie sprawozdawczym ogółem
wyniosła 2525szt z tego: użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy –
588szt., pozostałych – 1937szt. w tym: spółdzielczych - 751szt. i innych – 1186szt.
Wypłacane dodatki mieszkaniowe najemcom lokali mieszkalnych będących własnością
gminy w ogólnej kwocie stanowią 21,02%.
Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji wstrzymujących dodatek
mieszkaniowy z tytułu: 3 na wniosek zarządców, w związku z zaległościami z tytułu opłat za
zajmowany lokal, 4 decyzje z tyt. opuszczenia lokalu i 3 decyzje z tytułu zgonu lokatora.
Wydano 1 decyzję wznawiającą dodatek w związku z uregulowaniem zaległości.
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Dodatek energetyczny
W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r, poz.984), osoby otrzymujące dodatek
mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 roku prawo do zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.
Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Aby dodatek energetyczny został przyznany wnioskodawca musi spełnić trzy warunki:
• mieć przyznany dodatek mieszkaniowy,
• posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
• zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu do dnia 10 każdego miesiąca z
góry , z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
W styczniu 2017 roku Gmina Świebodzin otrzymywała dotację celową z budżetu państwa na
finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w
ustawie budżetowej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki
wysokość dodatku energetycznego
obowiązująca od 1 maja 2017 r do 30 kwietnia 2018 r dla gospodarstwa domowego:
• prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc
• składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58zł/miesiąc
• składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc
W okresie sprawozdawczym o wypłatę dodatku energetycznego wystąpiło łącznie 67 osób
spełniających warunki określone w ustawie i otrzymało dodatek energetyczny na łączną
kwotę 956,66zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan

1.169.250,00 Wykonanie

1.059.303,72

Dział Pomocy Środowiskowej
Podstawowym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i analizowanie sytuacji życiowej,
rodzinnej materialnej podopiecznych oraz przyznawanie im pomocy.
W roku 2017 świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 717 rodzin, a w nich 1.634 osoby.
Zasiłki stałe wypłacono dla 197 osób. Od 1 sierpnia 2009 roku zasiłki stałe są zadaniami
własnymi gminy na które gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa.
Zasiłki stałe i okresowe są świadczeniami obligatoryjnymi tzn. przysługują osobom, które
spełniają odpowiednie przesłanki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
Plan

322.863,00 Wykonanie

322.846,41

Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
osób drugich, a są jej pozbawione są przyznawane usługi opiekuńcze w miejscu
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zamieszkania. Usługi opiekuńcze były świadczone dla 32 podopiecznych przez 9 opiekunek.
Jedna godzina usługi opiekuńczej w 2017r. kosztowała 13,00zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
§ 3110 – Świadczenia społeczne
§ 4220 – Zakup środków żywności
Plan

820.000,00 Wykonanie

820.000,00

Zgodnie z umową Nr 37/2017/UMiG Świebodzin zawartą w dniu 17 III 2017r. pomiędzy
wojewodą Lubuskim a Gminą Świebodzin, podobnie jak w poprzednich latach realizowany
był wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” a procentowy udział środków
własnych gminy stanowi 40% całkowitych kosztów zadania.
W 2017r. wydatkowano kwotę 820.000,00zł, przy czym:
• kwotę 247.555,95 – wydatkowano na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i
przedszkolach,
• kwotę 542.524,05 – wydatkowano na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, w
szczególności dla dzieci do 7 roku życia, osób niepełnosprawnych o starszych,
• kwotę 29.920,00 wydatkowano na posiłki dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych.
Dożywianiem (pomoc w formie posiłku) objęto w 201 roku. ogółem 497 osób w tym 443
dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 54 osób dorosłych. Na 443 dzieci dożywianych w
szkołach i przedszkolach 68 dzieci w szczególnie uzasadnionych przypadkach dożywianych
było bez decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 29XII 2005r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
§ 3110 – Świadczenia społeczne
Plan

6.000,00 Wykonanie

6.000,00

Pomoc udzielona rodzinie cudzoziemki, która uzyskała zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium RP. Środki na realizacje tej pomocy zapewnia budżet państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan

168.520,00 Wykonanie

159.128,31

1. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w zakresie pomocy społecznej.
Plan
132.000,00
Wykonanie
130.129,62
Dotacje dla: Fundacji „Pomoc i nadzieja”, Stowarzyszenia Nasza Wieś Tradycja –
Przyszłość, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Świebodzinie, które
realizują zadania w zakresie opieki społecznej (dostarczanie żywności dla rodzin
najuboższych, noclegownia dla bezdomnych).
2. Prace społecznie użyteczne
Plan
30.520,00
Wykonanie
23.224,32
W pracach społecznie użytecznych w okresie od dnia 01.03.2017r. do dnia 30.11.2017 r.
uczestniczyło 20 klientów tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prace społecznie użyteczne organizowane są na terenie Miasta i Gminy Świebodzin.
Osoby skierowane do w/w prac wykonywały następujące czynności:
• porządkowanie i zagospodarowywanie terenów zielonych na obszarze Gminy
Świebodzin,

42

•

pomoc w utrzymaniu czystości, jak również wykonywanie drobnych prac
konserwatorskich, na terenie szkół i przedszkoli Gminy Świebodzin,
• pomoc w pracach gospodarskich w Gminnych Ośrodkach sportu, kultur i pomocy
społecznej.
Uczestnik prac społecznie użytecznych za godzinę pracy otrzymywał wynagrodzenie w
wysokości 8,10 zł.(z czego 60% stawki godzinowej refunduje Starostwo Powiatowe
reprezentowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie zgodnie z zawartym
Porozumieniem Nr CAZ.IRP.550.03.2017 z dnia 02.02.2017r., natomiast 40% stawki
godzinowej zostaje wydatkowane z budżetu Gminy).
3. Karta Seniora
Plan
Wykonanie
-

6.000,00
5.774,37

Dział 853 – POZOSTAŁE
SPOŁECZNEJ

ZADANIA

W

ZAKRESIE

POLITYKI

Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan

307.664,50 Wykonanie

188.785,00

W drodze po sukces - edukacja w Gminie Świebodzin – projekt realizowany w
ramach RPOL-2020
W dniu 09.01.2017 roku podpisano umowę nr OKS.1.UMOWA.RG.2017 na pełnienie funkcji
koordynatora projektu za kwotę 53 zł brutto/h. Wykonawca- Wielkopolska Akademia Nauki i
Rozwoju sp. z o.o., ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań. Umowa została zrealizowana i
rozliczona.
W dniu 03.04.2017 roku podpisano umowę Nr OKS.4.UMOWA.RG.2017 z Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Chopina 15 a na kwotę brutto
14 597,00 zł na realizację szkoleń/warsztatów dla nauczycieli Publicznej Szkoły
Podstawowej w Gościkowie oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, w tym:
1) Dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościkowie:
• Kurs doskonalący: Projekt edukacyjny jako najefektywniejsza metoda uczenia się - 4
godziny,
• Kurs doskonalący z warsztatami: Uczenie się przez eksperymentowanie - 17 godzin,
• Kurs doskonalący: Mali badacze - wielcy odkrywcy, metoda projektu w edukacji
wczesnoszkolnej - 12 godzin,
2) Dla nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie,
• Kurs doskonalący: Coaching, mentoring w pracy doradcy zawodowego- 8 godzin,
• Kurs doskonalący: Organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych (korelacja
między przedmiotowa) - 8 godzin,
• Kurs doskonalący - Wykorzystanie filmu nauczaniu języków obcych- 8 godzin,
• Kurs doskonalący - „Golden five”- model nauczania i wychowania wspomagający
osiągnięcia szkolne i rozwój uczniów w gimnazjum, zwłaszcza zagrożonych
wykluczeniem- 10 godzin,
• Warsztaty: formy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych na języku obcym- 10 godzin,
• Szkolenie: Geograficzne Systemy Informacji - 10 godzin,
• Kurs doskonalący - Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania/uczenia
się - 10 godzin,
Umowa została zrealizowana i rozliczona.
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W drodze po sukces II - edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin – projekt realizowany
w ramach RPOL-2020
W związku z podpisaniem w dniu 05.10.2017 roku umowy o dofinansowanie projektu,
rozpoczęto rzeczo•wą realizację projektu. Na podstawie umów zawartych z SP nr 1, SP nr 7
oraz SP w Gościkowie w sprawie współdziałania przy realizacji projektu, każda ze szkół
zatrudniła do realizacji dodatkowych zajęć nauczycieli (dodatek do wynagrodzenia zgodnie z
Kartą Nauczyciela), a Gmina refunduje poniesione przez szkoły wydatki. Ponadto
zatrudniono koordynatorów szkolnych odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg projektu w
każdej ze szkół- są to pracownicy szkół (dodatek do wynagrodzenia). Ze strony Gminy
wynagrodzenie w formie dodatku do wynagrodzenia otrzymują osoby bezpośrednio
zaangażowane w realizację projektu- koordynator projektu, księgowi, płacowi. W dniu
25.10.2017 r. zawarto również umowę o dzieło na obsługę księgową dotyczącą prowadzenia
księgowości w szkołach objętych projektem.
Projekt realizowany w latach 2017 – 2018.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów
Plan

223.077,00 Wykonanie

204.555,20

W 2017 roku wypłacono stypendia socjalne średnio dla 206 osób miesięcznie na łączną
kwotę 203.955,20zł.
Oprócz stypendiów wypłacono również dla 2 osób zasiłki szkolne (jednorazowych) na kwotę
600,00zł.

Dział 855 – RODZINA
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze
§ 3110 - Świadczenia społeczne
Plan

17.900.011,00 Wykonanie

17.877.532,01

Na dzień 31 XII 2017 rok świadczenie wychowawcze 500+ otrzymały 2052 rodziny.
Wypłacono 35.874 świadczenia na łączną kwotę 17.877.532,01zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
§ 3110 - Świadczenia społeczne
Plan

11.564.803,00 Wykonanie

11.551.660,16

W roku 2017 w zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono świadczenia średniomiesięcznie
2.481 rodzinom w tym:
• zasiłki rodzinne – 18.342 świadczenia na kwotę 2.069.310,98zł.
• dodatki do zasiłku rodzinnego –9.416 świadczeń na kwotę 1.196.564,68zł
• zasiłki pielęgnacyjne – 22.962 świadczenia na kwotę 3.508.902,00zł
• świadczenia pielęgnacyjne – 1.690 świadczeń na kwotę 2.370.367,30zł
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•
•

specjalny zasiłek opiekuńczy – 252 świadczenia na kwotę 129.201,70zł
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 268 świadczeń na kwotę
268.000,00zł.
• zasiłek dla opiekuna na kwotę 144.140,70zł
• świadczenie rodzicielskie – 960 świadczeń na kwotę 881.587,40zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono średniomiesięcznie dla 167 rodzin (237
osób) na kwotę 967.585,40zł
Dłużnicy alimentacyjni zwrócili należności:
• z funduszu alimentacyjnego – 345.879,89zł
• z zaliczki alimentacyjnej – 17.699,62zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
Plan

2.787,00 Wykonanie

2.239,33

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają
możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy
księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do
rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świebodzinie w analizowanym okresie sprawozdawczym przyjął 251 wniosków rodzin
wielodzietnych z Gminy Świebodzin o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Uchwałą Nr IX/153/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015r.
został przyjęty lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Świebodzińska Rodzina 3+”.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z Programu na terenie Gminy
Świebodzin jest Karta Dużej Rodziny, przyznawana na podstawie przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, o następujących siedmiu pierwszych cyfrach
0808053. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w 59 miejscach
zgłoszonych przez 54 firmy i instytucji na terenie Gminy Świebodzin oraz niepowiązanych
strukturalnie i kapitałowo z Gminą Świebodzin.
Uchwałą Nr XXXIII/489/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
30 czerwca 2017r. został przyjęty lokalny program dla seniorów zamieszkujących na terenie
Gminy Świebodzin w wieku powyżej 60 roku życia - „Świebodzińska Karta Seniora”. Program
wszedł w życie 28 sierpnia 2017r. i od tego momentu do końca 2017r. zostało wydanych
1087 Kart. Posiadacze Karty mogą korzystać z oferty w 38 miejscach zgłoszonych przez 31
firm i instytucji na terenie Gminy Świebodzin oraz
niepowiązanych strukturalnie
i kapitałowo z Gminą Świebodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny
Plan

109.054,69 Wykonanie

59.611,91

Zadania
wynikające
z
dnia
09
VI
2011r.
o
wspieraniu
rodziny
i systemie pieczy zastępczej. W myśl cytowanej ustawy asystent rodziny ma ułatwić
Rodzimom biologicznym wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia
podstawowej stabilizacji życiowej rodziny, w szczególności stworzenia optymalnych
warunków służących wychowywaniu dzieci oraz w pokonywaniu bieżących problemów,
nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców. Ponadto w dniu 01.01.2017r.
weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz.U.z2016r. poz. 1860), a wraz
z nią na gminne ośrodki pomocy społecznej nałożone nowe obowiązki, związane również
z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Program objęty jest
wsparciem dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży
powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także u dzieci, u których
zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
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Zadaniem asystentów rodziny jest wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją
możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenia poczucia wpływu na swoje
życie, podwyższenia samooceny. Mówiąc o funkcji asystenta rodziny można wyodrębnić:
funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego, opiekuńczą, doradczą, wychowawczą czy
motywująco – aktywizującą. Podejmując pracę z rodziną główny akcent nałożony jest
również na profilaktykę, czyli wsparcie udzielana rodzinie naturalnej dziecka przed
wystąpieniem sytuacji kryzysowej, w konsekwencji do której może dojść – do odebrania
dziecka rodzicom. Jeśli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, czyli w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodziców biologicznych
w podejmowaniu właściwych działań na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego. Dla
osiągnięcia lepszych efektów pracy z rodzinami asystent rodziny utrzymuje stały kontakt ze
specjalistami w zakresie terapii uzależnień, wychowawcami placówek opiekuńczo
– wychowawczych, koordynatorami pieczy zastępczej, pedagogami szkolnymi szkół.
Prowadzona jest współpraca z kuratorami rodzinnymi.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę,
jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak nie może przekroczyć 15.
Na terenie gminy Świebodzin w OPS zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.
W analizowanym sprawozdawczym podjęto pracę z 27 rodzinami na terenie Miasta i Gminy
Świebodzin.

Rozdział 85305 – Żłobki
Plan

429.597,00 Wykonanie

388.096,59

1. Publiczne Przedszkole nr 4 z grupą żłobkową
Plan
149.376,00
Wykonanie
123.057,03
2. Publiczne Przedszkole nr 7
Plan
145.221,00
Wykonanie
139.139,56
3. Dotacja celowa dla żłobków niepublicznych
Plan
135.000,00
Wykonanie
125.900,00

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych
Plan

220.000,00 Wykonanie

202.641,13

Wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu
dziecka – zadania wynikające z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 VI 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze
§ 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek jst oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych.
Plan

227.870,00 Wykonanie

152.983,27
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Wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej –
zadanie wynikające z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 VI 2011 roku o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność
§ 3110 - Świadczenia społeczne
Plan

12.000,00 Wykonanie

12.000,00

Środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 XI 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. poz. 1860). W 2017 roku wypłacono świadczenie dla 3
osób na kwotę 12.000,00zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

47.235,00 Wykonanie

47.141,78

W ramach przyznanych środków finansowych wykonano:
• Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem p.n.,,Remont
wylotu kanalizacji deszczowej do rowu R17 przy ul. Generała Świerczewskiego oraz
przepięcie istniejącej kanalizacji deszczowej kd400 do nowej kanalizacji dn 630”.
• Wykonano zadanie pn. ,,Remont wylotu kanalizacji deszczowe do rowu R17 przy ul.
Generała Świerczewskiego oraz przepięcie istniejącej kanalizacji deszczowej kd400 do
nowej kanalizacji dn 630”.
• Wykonano remont wpustu ulicznego przy ul. Kupieckiej w Świebodzinie.
• Wykonano remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej na Osiedlu Widok przy bloku
nr 25.
• Wykonano w trybie awaryjnym naprawę elementów kanalizacji deszczowej uszczelnienia kanalizacji deszczowej φ800 na terenie Nowego Szpitali przy ul. Młyńskiej
w Świebodzinie i naprawę uszkodzonego kanału deszczowego w przekroju kwadrata na
rury betonowe φ 500 mm przy ul. Wałowej w Świebodzinie.
• Wykonano w trybie awaryjnym naprawę drenażu odprowadzającego wody drenarskie z
terenu m. Kupienino przy posesji nr 11 i 11A.
• Wykonano trybie awaryjnym naprawę studnię kanalizacji deszczowej kd 400 na
skrzyżowaniu drogi gminnej przy budynkach 24-25-31 na Osiedlu Południowym w
Świebodzinie.
• Wykonano naprawę kanalizacja deszczowej kd 1000 przy ul. Zamkowej 6 w
Świebodzinie.
• Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad awaryjnymi robotami
budowlanymi kanalizacji deszczowej.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan
•

85.000,00 Wykonanie

81.399,92

Wykonano oczyszczenie studni osadnikowych (piaskowników) kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Łużyckiej (przy wiadukcie kolejowym).
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•

Wykonano oczyszczenie studni osadnikowych (piaskowników) kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie kolejowym przy ul. Gen .Sikorskiego /Sobieskiego oraz
udrożniono kanalizację deszczową przy ul. Wojska Polskiego.
• Wykonano koszenie porostów twardych na terenie zbiornika retencyjnego i zbiornika
infiltracyjnego zlokalizowanego na działce nr 858/1 i 861/1 przy ul. Dożynkowej – firma
MIRT-TRZEBNIAK sp.j.
• Wykonano koszenie porostów twardych na terenie zbiornika retencyjnego i zbiornika
infiltracyjnego zlokalizowanego na działce 858/1 i 861/1 przy ul. Dożynkowej w
Świebodzinie – koszenie II.
• Wykonano koszenie porostów twardych i usuniecie samosiewów na trasie kanalizacji
deszczowej przy ul. Zachodniej w Świebodzinie.
• Wykonanie w trybie awaryjnym czyszczenia kanalizacji kd 800 przy bud. 38 na Osiedlu
Łużyckim.
• Wykonano czyszczenie i konserwację separatorów substancji ropopochodnych na
terenie Gminy Świebodzin.
• Wykonano roboty związane z mechanicznym czyszczeniem lub udrożnieniem kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie gminy Świebodzin.
• Wykonano demontaż 5 sztuk płyt betonowych, zbrojonych z światła rowu R7 przy ul.
Wojska Polskiego w Świebodzinie.
Pokryto bieżące koszty utrzymania przepompowni wód opadowych przy ul. Dożynkowej.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

2.362.190,00 Wykonanie

2.278.845,74

1. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-1 bis
Plan
1.810.000,00
Wykonanie
1.808.855,78
W dniu 29 kwietnia 2016r. Gmina zawarła umowę nr 14/BZP/2016 ze Specjalistycznym
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych MAZUR z Łozienicy w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.” Kanalizacja burzowodeszczowa R1 Bis w Świebodzinie”.
W dniu 27 kwietnia 2016r. zawarto umowę nr BZP/17/Z/2016 z Nadzorami i Usługami
Sanitarnymi Marek Morawski z Zielonej Góry na pełnienie nadzoru inwestorskiego na
zadaniu pn. ”Kanalizacja burzowo-deszczowa R1 Bis w Świebodzinie”.
Roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej zostały zakończone w
umownym terminie. W dniu zakończono 8 listopada 2017r. zakończono odbiór końcowy
inwestycji. Inwestycję rozliczono finansowo.
2. Modernizacja rowu R-15
Plan
8.610,00
Wykonanie
8.610,00
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i przekazano do Wydziału Budownictwa i
Zamówień Publicznych w celu dalszego prowadzenia inwestycji.
3. Budowa kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej,
ul. Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzenie wód do Jez.
Zamkowego (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).
Plan
35.000,00
Wykonanie
1.230,00
Zlecono opracowanie aktualizacji mapy do celów projektowych dla zadania pn. „Budowa
kanalizacji deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul.
Garbarskiej i placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do Jeziora Zamkowego”.
4. Odwodnienie terenu przy garażach od strony ul. Konarskiego 10 w Świebodzinie
Plan
475.000,00
Wykonanie
433.704,96
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Zawarto umowę na kompleksowe wykonania usługi p.n.: „Pełnienie, w imieniu Gminy
Świebodzin, funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym p.n. „
Budowa odwodnienia i utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Konarskiego 10 w
Świebodzinie”. Wykonano zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa odwodnienia i utwardzenie
terenu przy garażach przy ul. Konarskiego 10 w Świebodzinie” z terminem zakończenia prac
do końca października 2017r
5. Przebudowa przepustu przy ul. Polnej w Świebodzinie.
Plan
11.200,00
Wykonanie
10.455,00
Zgodnie z podpisaną w dniu 6 grudnia 2016r. umową z Przedsiębiorstwem ProjektowoUsługowym SYSTEM A Antoni Przybylski z Gorzowa Wlkp. na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. ”Przebudowa istniejącego przepustu drogowego w
ul. Polnej w Świebodzinie” autor projektu w umownym terminie dostarczył przedmiot
zamówienia
6. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Świerczewskiego 66-68 w Świebodzinie
Plan
7.380,00
Wykonanie
7.380,00
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokonano czynności
przygotowawczych procesu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa kanalizacji deszczowej przy
ul. Świerczewskiego nr 66-68 w Świebodzinie”.
7. Modernizacja odpływu zbiornika wodnego oraz wpustu ulicznego w miejscowości Ługów
Plan
9.500,00
Wykonanie
8.610,00
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie związane z modernizacją
odpływu zbiornika wodnego w m. Ługów.
8. Odwodnienie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sobieskiego na działce nr 94/24
(dokumentacja projektowo - kosztorysowa)
Plan
5.000,00
Wykonanie
0,00
Opracowano aktualizację mapy do celów projektowych dla zadania pn.„Budowa kanalizacji
deszczowej przyjmującej wody opadowe z ul. Wałowej, ul. Okrężnej, ul. Garbarskiej i
placówki NFZ w Świebodzinie z odprowadzeniem wód do Jeziora Zamkowego”.
9. Modernizacja kanalizacji deszczowej kd 1000mm przy ul. Zamkowej w Świebodzinie
(dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
Plan
500,00
Wykonanie
0,00

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan

2.770.105,00 Wykonanie

2.765.434,57

1) Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
Plan
2.676.769,00
Wykonanie
2.675.392,22
W dniu 23 września 2014 roku zawarto mowę nr 47/BZP/2014 na świadczenie kompleksowe
usługi odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie gminy
Świebodzin na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2015-2017 z
firmą TONSMEIER ZACHÓD Sp. z o.o. z Kiełcza:
W okresie sprawozdawczym:
• sprawowano nadzór nad realizacją w/wym. umowy,
• rozliczono faktury i wypłacono należności za poszczególne miesiące 2017r.
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Rozliczono koszty pracownicze(w tym odpis na ZFŚS, delegacje) 6 osób odpowiedzialnych
za w/w zadanie oraz koszt utrzymania PSZOK w łącznej kwocie 283.473,60zł.
2) Pozostałe
Plan
93.336,00
Wykonanie
90.042,35
Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na:
• pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z kontenera ustawionego na
Wyrobisku k/Wieży Bismarcka,
• odprowadzanie odcieków oraz ścieków komunalnych do kanalizacji z I kwatery
znajdującej się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory
• awaryjne wywiezienie nieczystości płynnych (odcieków ) z kwatery wysypiska,
• dokonanie opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków
biurowych,
• pokrywanie kosztów związanych z obsługą trafostacji,
• pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem deratyzacji (zwalczaniem gryzoni) na
wysypisku,
• wykonanie monitoringu na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m.
Jeziory.
• rozliczono koszty związane z „Mobilną zbiórkę odpadów komunalnych”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

800.000,00 Wykonanie

728.775,42

Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM miesięcznych
harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2017 r.,
zawartymi pomiędzy Gminą Świebodzin , a Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna
oraz
Przedsiębiorstwem Eurocity Recykling Poland Sp. z o.o. z Wrocławia.
Zadaniem w/w Zakładów było sporządzanie harmonogramów prac, na podstawie których
pracownicy Urzędu Miejskiego egzekwowali wykonanie prac w zakresie zgłoszonym przez
wykonawcę tj.: sprzątania chodników oraz części jezdni o szer. 0,5 m przy krawężnikach,
opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości rozjazdów, zimowego utrzymania na
terenie miasta Świebodzina oraz sprzątania przystanków.
W ramach zawartych umów w 2017 r wykonano:
• zamiatanie chodników i pasa jezdni,
• opróżnianie koszy ulicznych,
• zimowe utrzymanie chodników,
• sprzątanie po zimie chodników i części pasa jezdni,
• oczyszczanie słupów ogłoszeniowych,
• oczyszczanie kratek ściekowych,
• sprzątanie przed pomnikiem,
• dekoracje świąteczne,
• obsługę i konserwację fontann,
• sprzątanie przystanków autobusowych ( wiat) i terenów przy przystankach.
Zlecono dodatkowo:
• ul. Zacisze - sprzątanie, wykoszenie trawy i suchych porostów, zgrabianie trawy 860,55m²,
• ul. Konarskiego za blokiem 21 w stronę garaży,
• sprzątanie ul. Wałowa - podwórka 850m ² (raz w miesiącu)
• sprzątanie parking ul. Kawaleryjska – Sikorskiego – 88,82 m²
• sprzątanie chodnik ul. Kawaleryjska – Sikorskiego – 87,15 m²
• Os. Widok przy bloku nr 1 i 2 ( raz w miesiącu)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprzątanie 7 szt. przystanków na terenie miasta strefa I i II ( raz w miesiącu)
przy sklepie Netto w stronę ul. J. Piłsudskiego działka nr 312/55 (teren gminny) - 800m
(600m² – raz w miesiącu ), (200m² raz w tygodniu)
przejście między ul. Krasińskiego i Osiedlem Kopernika 215m² (raz w tygodniu)
przejście między ul. Kawaleryjską, a Walki Młodych – parking – 180m,
w miesiącu wrześniu w związku z imprezą „ Zakończenie lata” zlecono dodatkowy dyżur,
sprzątanie po imprezie terenu al. 700-lecia + błoni,
wycięcie gałęzi i odrośli na terenie Aleji 700-lecia,
sprzątanie skweru od ul. Konarskiego (koło sklepu „Biedronka”) w stronę
ul. Wodociągowej- koszenie porostów i trawy, wycięcie uschniętych i połamanych gałęzi i
krzewów, zgrabienie skoszonej trawy i porostów.
przy sklepie Netto w stronę ul. J. Piłsudskiego działka nr 312/55 (teren gminny) -800m
(600m² – raz w miesiącu ), (200m² raz w tygodniu),
przejście między ul. Krasińskiego i Osiedlem Kopernika 215m² (raz w tygodniu),
uprzątnięcie terenu parkingu na ul. Zamkowej,
sprzątanie przejście koło baru „Dolar” ul. Poprzeczna.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan

830.000,00 Wykonanie

732.265,01

Usługa wykonywana była wg uzgodnionych z Wydziałem GKiM miesięcznych
harmonogramów prac, które obowiązują zgodnie z podpisanymi umowami na 2017 roku,
zawartymi pomiędzy Gminą Świebodzin , a Zakładem Utrzymania Zieleni Ewa Waszak,
Zakładem Konserwacji Terenów Zielonych MIRT Trzebniak Spółka Jawna
oraz
Przedsiębiorstwem Eurocity Recykling Poland Sp. z o.o. z Wrocławia.
W ramach zawartych umów w 2017 r wykonano:
• 5 koszeń trawników równinnych i na skarpach na terenie miasta
• 4 koszenia trawników równinnych w miejscowościach wiejskich gminy Świebodzin strefa
Zachód,
• 3 koszenia trawników równinnych w miejscowościach wiejskich gminy Świebodzin strefa
Wschód,
• pielęgnację żywopłotów – 4 razy – miasto,
• nasadzenia oraz pielęgnację rabat i gazonów – 4 razy – miasto,
• jesienne wygrabianie liści z terenów zielonych – 1 raz – miasto.
Dodatkowo zlecono i wykonano:
• koszenie terenu koło Figury Chrystusa Króla Wszechświata ul. Sulechowska
• pielęgnację nasadzeń na Alei 700-lecia.
• koszenie terenu ul. Kawaleryjska – Gen. Sikorskiego - 150m
• koszenie terenu przy pomniku ul. Gen. Sikorskiego
• przy ul. M. Żymierskiego dz. nr 130/10 - 550,00 m² (jednorazowe koszenie + zebranie i
wywiezienie masy zielonej)
• nawożenie rododendronów w Parku Chopina
• przy ul. Sukienniczej dz. nr 130/10 - 550,00 m² (jednorazowe koszenie + zebranie i
wywiezienie masy zielonej)
• wycięcie krzaków przy ul. Nowej
• koszenie ul. Lipowa
• wykoszenie terenów zielonych w miejscowości Lubinicko 10 095,00 m²
i Jeziory 14 944,00 m²,
• oczyszczenie ciągu pieszego w m. Gościkowo.
W związku z realizacją umowy na „Aranżację i utrzymanie zieleni na terenie Placu Jana
Pawła II i ulicach przyległych” firma ze Świdnicy:
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•
•

usunęła dekoracje świąteczne,
przewiozła do szklarni konstrukcje kwietnikowe i donice oraz wykonała:
o nasadzenie pierwsze donic dużych małych i betonowych,
o nasadzenie donic plastikowych i konstrukcji pierścieniowych,
o nasadzenie konstrukcji TERRA,
o nasadzenie w skrzynkach ( na okna tut. Urzędu),
o nasadzenie pierwsze -skwerów,
o nasadzenie drugie donic małych, dużych i betonowych,
o dekoracja zimowa kwietników,
Zakupiono i posadzono dodatkowe sadzonki surfinii na zdemolowaną konstrukcję TERRA
przy Ratuszu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 – Zakup energii
Plan

850.000,00 Wykonanie

720.574,30

Przyznane przez Radę Miejską w Świebodzinie środki finansowe w miesiącach: styczeń –
czerwiec 2017 roku - przeznaczone były na pokrycie kosztów:
• usług dystrybucji energii elektrycznej, wg umów zawartych w dniu 01.01.2017 roku
pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.
Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań - podpisanych na czas nieokreślony.
• dostawy energii elektrycznej czynnej, tj. kosztów energii elektrycznej, która została
zużyta do zasilania źródeł światła w oświetleniu ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie
miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin, wg UMOWY nr
27/BZP/2016 podpisanej w dniu 05.12.2015 roku na czas określony do 31.12.2017 rok pomiędzy Gminą Świebodzin, a ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, kod
pocztowy 60-201 Poznań, w okresie od dnia 01.01.2017 roku -do dnia 31.12.2017 roku.
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan

370.000,00 Wykonanie

333.293,70

Przyznane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wykonywania usług
oświetleniowych w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego (zewnętrznego) na
terenie miasta Świebodzina i miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin.
1. Usługę oświetleniową w zakresie utrzymania urządzeń oświetlenia drogowego
(zewnętrznego) na terenie miasta Świebodzina
i miejscowości wiejskich Gminy
Świebodzin, wg rocznych umów podpisanych z Gminą Świebodzin - wykonywano:
o na urządzeniach stanowiących własność Gminy Świebodzin,
wg Umowy nr
51/BZP/2015 z dnia 04.01.2016 roku, przez: Instalatorstwo Elektryczne Henryk
Okupski, Chwalim 98, 66-120 Kargowa , oraz
o na urządzeniach stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. wg Umowy nr
51/BZP/2015 z dnia 11.12.2015 roku, przez: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Oddział
Szczecin, Rejon Oświetleniowy Gorzów Wlkp, ul. Sikorskiego 37, 66-400 Gorzów
Wlkp.
2. Usługa w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego i miejsc
publicznych, wg. podpisanych przez Gminę Świebodzin w/w umów polegała m.in. na:
o wymianie zużytych źródeł światła z wykonawstwem prac, w porze dziennej :
o usuwaniu uszkodzeń linii zasilających poszczególne niesprawne punkty świetlne,
o usuwaniu uszkodzeń sterowania oświetleniem,
o usuwaniu innych nieprawidłowości w oświetleniu drogowym, np. okresowym
włączaniem i wyłączaniem się niektórych lamp,
o regulacji astronomicznych zegarów sterujących,
o naprawie niesprawnych opraw oświetleniowych.
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Wykonano na terenie Gminy Świebodzin, m. in. następujące prace:
• przeprowadzono doraźne oględziny nocne oświetlenia drogowego (ulicznego)
• wymieniono uszkodzone: lampy typ WLS, lampy typ SON, główki bezpiecznikowe,
bezpieczniki, złącza BZO, złącza IZK, stateczniki STS, zapłonniki ZSI (zapłonniki ZSI
typu TUZ, Terestorowy Układ Zapłonowy - kostka zawierająca element elektroniczny,
który służy do wytwarzania przez indukcję wysokiego napięcia, potrzebnego do
„zapalenia się” lampy sodowej, np. wysokoprężnej żarówki SON-T)
• naprawiano oraz poddano regulacji zegary sterujące SOUL 2.1. CPA 3.1. CPA 4.0 dokonywano prawidłowych nastaw czasowych w/w zegarów sterujących,
• zlokalizowano uszkodzenia niesprawnych kabli zasilających (oświetleniowych),
• naprawiano niesprawne kable zasilające oświetlenia ulicznego (drogowego),
• wymieniano uszkodzone przewody w słupach oświetleniowych,
• naprawiano niesprawne zamknięcia wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy
oświetleniowych),
• wykonywano konserwację wnęk słupowych (wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych),
• wykonywano regulacji zwisów przewodów oświetleniowych (linii
oświetleniowych
napowietrznych).
Wykonano naprawę szafki oświetleniowej, która steruje oświetleniem przejścia dla pieszych szkód powstałych w dniu 25.02.2017 roku w wyniku kolizji samochodu osobowego marki
CITROEN, w rejonie skrzyżowania drogi gminnej do m. Osogóra z b. DKPonadto:
a) Wykonano montaż dodatkowych 3 szt opraw na istniejącej sieciach oświetlenia
drogowego, należących do Enea Oświetlenie Sp. z o.o.. w miejscowościach Grodziszcze 52,
Jeziory 18 oraz przy ul. Słonecznej 25 w Świebodzinie (doświetlenie drogi i bramy do
Rodzinnych Ogródków Działkowych im. 22-lipca).
b) Wykonano wymianę uszkodzonych latarń szt. 2 na terenie Placu Jana Pawła II-w
Świebodzinie - skutek kolizji drogowej:
- wykonanie robót remontowych branży elektrycznej dot. wymiany uszkodzonej w wyniku
kolizji drogowej w dniu 22.05.2017 roku latarni oświetleniowej wraz z zakupem latarni – nr
słupa 372/2/8, dot. oświetlenia parkowego w rejonie Sklepu Centrum Biurowo-Szkolne na ul.
Plac Jana Pawła II w Świebodzinie
- wykonanie robót remontowych branży elektrycznej dot. wymiany uszkodzonej w wyniku
kolizji drogowej w dniu 22.05.2017 roku latarni oświetleniowej wraz z zakupem latarni – nr
słupa 372/2/8, dot. oświetlenia parkowego w rejonie Sklepu Centrum Biurowo-Szkolne na ul.
Plac Jana Pawła II w Świebodzinie.
Jednocześnie Gmina Świebodzin sporządziła i wniosła wnioski do Firm Ubezpieczeniowych o likwidację w/w szkód z polisy ubezpieczeniowej - sprawców zdarzeń (pokrycie kosztów
naprawy z polisy ubezpieczeniowej – sprawcy).
c) Wykonano naprawę uszkodzonego oświetlenia zewnętrznego na przejściu dla pieszych prawa strona pod wiaduktem PKP przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie.
d) Wykonano montaż nowych gniazd do oświetlenia świątecznego.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Plan
•
•
•
•

288.260,00 Wykonanie

189.678,91

Wykonano demontaż oświetleniowej dekoracji świątecznej miasta Świebodzin sezon
2016/2017.
Wykonano uchwyty do flag na lampach oświetleniowych.
Pokryto koszty transportu i wynajęcia dekoracji świątecznych na sezon 2017/2018.
Pokryto koszty montażu dekoracji oświetleniowej świątecznej miasta Świebodzin na
sezon 2017/2018.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Plan

710.784,00 Wykonanie

446.853,08

1) BO/2017 - Oświetlenie uliczne od. ul. Młyńskiej w Świebodzinie w kierunku Grodziszcza,
Plan
15 000,00
Wykonanie 13.161,00
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
2) Lubinicko - oświetlenie na blokach nr 1 - 3 (dwie lampy),
Plan
10 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
3) Modernizacja oświetlenia parkowego na Placu Wolności w Świebodzinie,
Plan
125 000,00
Wykonanie 119.072,65
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ADAMEX s.c. ul. Bobrzańska 12, 59-220
Legnica, na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
4) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy
Świebodzin,
Plan
43 050,00
Wykonanie 43 050,00
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2026 dot.
modernizacji gminnego oświetlenia w latach: 2017-2018.
W celu redukcji kosztów utrzymania oświetlenia drogowego i miejsc publicznych Gmina
Świebodzin jako właściciel gminnych sieci oświetleniowych w 2016 roku podjęła decyzję
wymiany zużytych, bo ponad 20 letnich, obecnie jeszcze istniejących gminnych opraw typu
sodowego, ocenianych jako energochłonne, o dużej mocy - na oprawy LED, o niskim zużyciu
energii elektrycznej z możliwością redukcji mocy w godzinach nocnych, przy zastosowaniu
sterowników mocy.
W rezultacie postępowania zgodnie § 4 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych dla zamówień,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Zarządzenie NR 1103/B/2014 Burmistrza Świebodzina z dnia 12 maja 2014 roku
Dnia 21.12.2016 roku w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin – jako Zamawiający, a
Firmą INTERKOMPLEX Projektowanie i Kompleksowa Obsługa Budownictwa z Wrocławia,
którą reprezentuje Pan Tadeusz Dobrzyniecki – Projektant, została zawarta umowa.
5) Oświetlenie drogowe - Wilkowo do posesji nr 15, 15a, 16, 17.
Plan
30 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
6) Oświetlenie drogowe na os. Widok (od przedszkola do nowego bloku) w Świebodzinie ,
Plan
29 000,00
Wykonanie 22.373,35
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
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umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
7) Oświetlenie drogowe pomiędzy sklepem Lidl a skate park - 1 lampa,
Plan
15 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
8) Oświetlenie drogowe przy ul. Świerczewskiego (przy drodze do firmy KIM i Sprick
Rowery) w Świebodzinie,
Plan
31 500,00
Wykonanie 26 958,80
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ADAMEX s.c. ul. Bobrzańska 12, 59-220
Legnica, na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
9) Oświetlenie drogowe przy ul. Walki Młodych w Świebodzinie (przy garażach),
Plan
15 500,00
Wykonanie 11.682,44
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ADAMEX s.c. ul. Bobrzańska 12, 59-220
Legnica, na wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
10) Oświetlenie drogowe przy wjeździe do miejscowości Glińsk,
Plan
23 500,00
Wykonanie 20 157,56
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
11) Oświetlenie drogowe ul. Przy Torze w Świebodzinie,
Plan
37 000,00
Wykonanie 31.396,17
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
12) Oświetlenie drogowe w miejscowości Rusinów do posesji nr 22,
Plan
60 000,00
Wykonanie 6 703,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
13) Oświetlenie drogowe w miejscowości Gościkowo - Kolonia (dokumentacja projektowo –
kosztorysowa),
Plan
20 000,00
Wykonanie 15.867,00
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
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14) Oświetlenie drogowe w miejscowości Grodziszcze,
Plan
65.574,00
Wykonanie
56.831,71
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
15) Oświetlenie drogowe w miejscowości Rozłogi w kierunków Borów (dokumentacja
projektowo - kosztorysowa),
Plan
20 000,00
Wykonanie 5.166,00
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
16) Oświetlenie drogowe w miejscowości Rusinów (przejście dla pieszych przy byłej drodze
krajowej nr 3,
Plan
30.160,00
Wykonanie 25.080,22
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Prace zostały wykonane.
17) Oświetlenie drogowe w Wilkowie - przejście dla pieszych przy ścieżce rowerowej,
Plan
20 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
18) Oświetlenie ul Szpitalnej w Świebodzinie (zakręt),
Plan
14 000,00
Wykonanie 11.879,38
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych.
19) Oświetlenie drogowe w miejscowości Rzeczyca (przy blokach mieszkalnych nr 2 i 4,)
Plan
16.500,00
Wykonanie 12.073,80
Przeprowadzony został, zgodnie z procedurą zamówień publicznych przetarg na wybór
wykonawcy w/w robót budowlanych. W dniu 07.03.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała
umowy z Instalatorstwem Elektrycznym Henryk Okupski, 66-120 Kargowa, Chwalim 98 na
wykonanie robót budowlanych. Zadanie zostało wykonane
20) Świebodzin - oświetlenie drogowe przy ul. Gen. Świerczewskiego - wzdłuż hal
produkcyjnych - 2 lampy,
Plan
30 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
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21) Świebodzin - oświetlenie na os. Kopernika przy blokach nr 9, 11, 13 - dwie lampy,
Plan
30 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.
22) Świebodzin - oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej,
Plan
30 000,00
Wykonanie 3.628,50
W dniu 19 05.2017 roku Gmina Świebodzin podpisała Umowę nr 6/GKM/2017 z Firmą
Projektowanie i Nadzór Elektryczny Artur Mielcarek z Nowej Dąbrowy na wykonanie
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie zostało wykonane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan

173.119,00 Wykonanie

99.922,10

Place zabaw i urządzenia komunalne – 11.271,22zł.
• zlecono wykonanie projektów doposażenia placów zabaw na terenie Świebodzina oraz
terenach wiejskich,
• zakupiono i wykonano ogrodzenie placu zabaw w m Grodziszcze,
• zakupiono tablice emaliowane z nazwami ulic,
• zakupiono dyszę sferyczną do fontanny – Plac Wolności.
Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 999,58zł.
Przyznane środki finansowe zostały wykorzystane na zakup karmy dla bezdomnych psów i
kotów. Dokonano na potrzeby Urzędu zakupu czytnika mikroczipów dla psów .
Komitety osiedlowe – 16.570,82zł.
Organizacja imprez kulturalnych przez komitety osiedlowe.
Grupa pracowników interwencyjnych – 64.683,21zł.
1) materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania następujących prac:
• naprawa dróg gminnych (Rozłogi, ul. Sobieskiego, Lubogóra, ul. Słoneczna,
Grodziszcze),
• budowa parkingu przy ul. Sobieskiego – ul. Koziej,
• naprawa chodnika przy ul. Głogowskiej (przejście do netto),
• budowa drogi z kostki polbrukowej w Gościkowie,
• wycinka krzewów na odcinku drogi Grodziszcze – Witosław – Glińsk, na ścieżce
rowerowej w Wilkowie, na drodze polnej w Grodziszczu oraz na odcinku drogi
Grodziszcze – Rzeczyca,
• wymiana rury odprowadzającej wodę z pola pod drogą w Podlesiu,
• prace porządkowe w piwnicy ratusza,
• remont koparki, ładowarki Zeppelin, przyczepy i ciągników będących na wyposażeniu
grupy pracowników interwencyjnych,
• demontaż lodowiska na terenie stadionu miejskiego,
• budowa parkingu przy ul. Poznańskiej,
• porządkowanie gminnych pomieszczeń gospodarczych przy ul. 1 Maja i ul. Wiejskiej,
• ułożenie kostki polbrukowej pod wiatami w miejscowościach Gościkowo, Rudgerzowice i
Podlesie,
• malowanie pomieszczeń oraz okien w budynku Urzędu Miejskiego,
• ułożenie nowej nawierzchni wjazdu na posesję przy ul. 3 Maja,
• czyszczenie wpustów ulicznych w drogach gminnych,
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•
•

łatanie masą asfaltową ubytków w nawierzchniach dróg gminnych,
odwodnienie i naprawa nawierzchni podwórek gminnych przy ul. Młyńskiej, ul. Łużyckiej,
ul. Zachodniej,
• budowa chodnika przy stawie gminnym w Ługowie,
• budowa nowego wjazdu przy ul. Cisowej,
• naprawa ogrodzenia boiska w Rzeczycy,
• budowa wjazdu, odwodnienie i ułożenie kostki polbrukowej na podwórku przy ul.
Zachodniej nr 71,
• grodzenie wybiegu przy ul. Jeziorowej.
• układanie rur przepustowych pod przejazdami drogowymi w nowo powstałym rowie oraz
grodzenie boiska sportowego w Nowym Dworku,
• usuwanie szkód po wzmożonych wiatrach na terenie Parku Łęgowskiego w Świebodzinie
oraz gminnych drogach,
• remont zapadniętego chodnika oraz wykonanie wjazdu do posesję na terenie Jordanowa,
• nawiezienie ziemi i niwelacja terenu na terenie placu zabaw przy ul. Strzeleckiej,
• ułożenie kostki polbrukowej po wyburzonym pomieszczeniu gospodarczym przy ul.
Łużyckiej 18,
• montaż lodowiska na terenie miejskiego stadionu,
• malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych – 120 szt.,
• postawienie ogrodzenia przy ogródkach przydomowych przy ul. Poznańskiej,
• prace gruntowej związane z odwodnieniem przy ul. Koziej oraz w Nowym Dworku,
•
sprzątanie pomieszczeń gospodarczych przy ul. Parkowej,
•
naprawa ogrodzenia przy świetlicy w Rakowie,
• porządkowanie poboczy z krzewów i odrostów drzew przy drogach Ługów – Rusinów, w
Rozłogach, ul. Zacisze, ul. Wodociągowej, ścieżce rowerowej wokół jeziora
Wilkowskiego.
2) paliwa i akcesoriów samochodowych do samochodów i pojazdów wykorzystywanych
przez grupę pracowników interwencyjnych.
Zagospodarowanie terenu pod kąpielisko w Nowym Dworku – 1.043,64zł.
Zakupiono i dowieziono piasek na plażę w Nowym Dworku.
Lokale użytkowe gminne – 5.353,63zł.
W ramach przyznanych środków finansowych dokonano zakupu środków czystość do
szaletów miejskich.
§ 4270 – Zakup usług remontowych
Plan

360.160,00 Wykonanie

270.592,65

Remonty bieżące lokali użytkowych – 95.325,40zł.
1. Plac Wolności 18;
• wykonano regulację kotła gazowego oraz odpowietrzono instalację co z grzejnikami,
wykonano naprawę podgrzewacza wody, spłuczki itp. w toalecie,
• wykonano wymianę kotła C.O. gazowego oraz instalacji stalowej na miedzianą,
• wykonano wymianę spłuczki – dolnopłuk,
• wykonano malowanie pomieszczenia biurowego z montażem boazerii.
2. Jordanowo 45;
• wykonano miejscowy remont po nawałnicy dachu z dachówki ceramicznej,
zamontowano drzwiczki wycierowe, wyczyszczono komin i kocioł co, odpowietrzono
instalację grzewczą z grzejnikami.
• wykonano studzienkę rewizyjną do odprowadzenia wód opadowych na zewnątrz
budynku,
• awaryjna wymiana rury wodnej w kotłowni,
• wyremontowano drzwi wejściowe z wymianą zamka.

58

3. 1 Maja 22;
• wykonano przegląd instalacji wod-kan I piętra i usunięto nieprawidłowości,
• wykonano awaryjną naprawę pokrycia dachowego oraz koszy z blachy w caro,
• wyremontowano toaletę WC na I piętrze,
• wyczyszczono rynny i kosze dachów,
• oszklono okna klatki schodowej na strych.
4. Łęgowska 6; – szklarz: wykonano odprowadzenie wód opadowych z dachu w pas
drogowy ul. Łęgowskiej.
5. Bramkowa 2: wykonano awaryjny remont instalacji wodnej w piwnicy.
6. Fontanny: przełożono ciąg pieszy z kostki betonowej przy fontannie przy ul. Wałowej w
Świebodzinie.
7. Mury obronne:
• wykonano remont murów obronnych przy baszcie przy ul. Kilińskiego,
• wykonano remont schodów przy ul. Okrężnej i ul. Szpitalnej,
• wykonano remont korony muru przy ul. Szpitalnej.
8. Szalety przy ul. Wiejska:
• wykonano naprawę pisuaru z wymianą zaworów,
• wymianę elektrycznego podgrzewacza wody,
• wymiana spłuczki, syfonów,
• wykonano czyszczenie kanalizacji wewnętrznej,
• wykonano remont drzwi zewnętrznych – wymiana klamki i zamka.
9. Szalet przy Placu Wolności:
• wymieniono deskę sedesową,
• wykonano remont spłuczek i wentylacji,
• wymieniono wyeksploatowany grzejnik elektryczny.
Zgodnie z nakazem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wymieniono zlewy w szaletach.
Wykonywano bieżące przeglądy instalacji wod-kan i usuwano nieprawidłowości.
Zlecone zgodnie z zaleceniami Lubuskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze
remont kapitalny elewacji przy ul. Wałowej 1.
Grupa pracowników interwencyjnych – 4.141,40zł.
Środki przeznaczono na naprawę alternatora, sprężarki i rozrusznika w ciągniku marki
Ursus.
Place zabaw i urządzenia komunalne – 114.422,85zł.
W ramach przyznanych środków finansowych wykonano konserwację i naprawę urządzeń
zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Świebodzin.
Wykonano i zamontowano element granitowy tzw. koniczynkę na fontannie przy ul. Wałowej
w Świebodzinie.
Instalacje prosumencie – 56.703,00zł.
W dniu 01.12.2017 r. podpisano umowę nr BZP/43/Z/2017 z Vertigo Green Energy Sp. z o.o.
Sp. K. na wykonanie zastępczej naprawy instalacji fotowoltaicznej zrealizowanej w ramach
zadania inwestycyjnego pn. „Montaż mikro instalacji prosumenckich na terenie Gminy
Świebodzin”.
W dniu 08.12.2017 roku odebrano protokolarnie montaż zamiennych inwerterów zgodnie z
zawartą umową.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
Plan

353.914,00 Wykonanie

321.540,77

Grupa pracowników interwencyjnych – 12.996,90zł.
- wymiany pompy w samochodzie marki Lublin,
- przeglądów techniczny samochodów i pojazdów wykorzystywanych przez grupę
pracowników interwencyjnych,
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- regeneracji siłownika ładowarki marki Zeppelin,
- regeneracji siłownika przyczepy samowyładowczej,
- przeglądu agregatu prądotwórczego i zagęszczarki,
- regeneracji siłownika koparko-ładowarki marki Ostrówek,
- wykonanie odcinka rowu melioracyjnego w m. Nowy Dworek,
- napraw wulkanizacyjnych ładowarki Zeppelin,
- naprawy zwrotnicy i przekładni w samochodzie marki Lublin.
Dekoracja miasta – 15.013,38zł.
Z okazji obchodów świąt narodowych i lokalnych wykonawca Zakład Konserwacji Terenów
Zielonych „MIRT” Trzebniak Sp. Jawna w maju, czerwcu i listopadzie wywiesił flagi w
barwach narodowych i lokalnych.
W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono w firmie PARYS SA 70 szt. flag
państwowych oraz 70 szt. flag miejskich.
Wyłapywanie bezpańskich psów i oznakowanie wybiegów – 142.848,49zł.
Przyznane przez Radę Miejską środki finansowe zostały przeznaczone na:
• złapanie i transport psów do schroniska,
• opłaty za pobyt psów w schronisku,
• usługi weterynaryjne,
• prowadzenie akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na ogródkach działkowych,
• prowadzenie akcji adopcyjnej na terenie Gminy Świebodzin.
W okresie sprawozdawczym wyłapano 37 psów, które zostały przewiezione do Schroniska w
Zielonej Górze.
Na dzień 31 grudnia 2017 rok w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze
przebywało z naszego terenu 24 psy, na utrzymanie których gmina ponosiła co miesiąc
opłaty.
Place zabaw i urządzenia komunalne – 75.809,53zł.
W ramach przyznanych środków finansowych wykonano:
• przedłużenie słupa rurą stalową do którego zamocowany jest regulamin placu zabaw na
ul. Brukowej,
• spawanie odlewów staliwnych uszkodzonej ławki znajdującej się przy ul. Szpitalnej,
• przerobienie kwietnika znajdującego się na Rondzie Solidarności,
• wykonanie 5 słupków pod śmietniki oraz zamontowanie 3 słupków ze śmietnikami na
placu zabaw na Osiedlu Słonecznym,
• wykonano deratyzację placu zabaw przy ul. Ogrodowej,
• wymianę piasku w piaskownicach.
• zlecono wykonanie map placów zabaw na terenie miasta Świebodzin
i terenach wiejskich. Doposażenie obejmuje również realizację zadań z Budżetu
Obywatelskiego
• sporządzono kosztorys naprawy dachu w miejscowości Rusinów
• naprawa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rusinów
• usunięcie i oczyszczenie placu z chwastów oraz koszenie grabienie i zebranie
nieczystości.
• obsługa kurtyn wodnych i zakup wody do nich,
• zlecenie na wykonanie dekoracyjnych konstrukcji kulistych na lampy
• zlecenie dla inspektora nadzoru na zadanie związane z odbiorem plac na terenie placów
zabaw w Gminie Świebodzin,
• wykonanie kosztorysu i naprawa dachu na budynku gospodarczym przy placu zabaw w
m. Rusinów,
• wykonanie i montaż furtek na placach zabaw w m. Rozłogi i Rusinów,
• wykonanie podstawy na fontannę do mocowania ozdoby świątecznej,
• wykonanie piłkochwytu na placu zabaw w m. Rusinów,
• wycena uszkodzonego ogrodzenia w m. Rusinów,
• rozliczenie naprawy ławek,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wynajem agregatu do montażu ozdób świątecznych,
naprawa bramy i furtki plac zabaw os. Kopernika,
wykonanie słupków pod kosze na śmieci,
usunięcie zniszczonych zabawek na placu zabaw przy ul. Cegielnianej i na os.
Słonecznym,
wykonano ogrodzenie placu zabaw w m Grodziszcze.
rozliczenie za zakup ogrodzenia na plac w m. Jeziory,
doposażenie placów zabaw z funduszy z Budżetu Obywatelskiego, Budżetu Sołeckiego i
Osiedlowy oraz Budżet Gminny Świebodzin,
usunięcie chwastów i samosiewów z murów obronnych,
wymiana oznakowania ulic,
projekt i nadzór nad remontem murów miejskich.

Lokale użytkowe – 4.805,53zł.
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości
stałych oraz opłat za odprowadzanie nieczystości płynnych z szaletów miejskich.
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Świebodzin – 40.550,54zł.
Wydatkowano kwotę w wysokości 40.550,54zł na zadanie polegające na usuwaniu w 2017r.
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin w ramach Programu Usuwania
Azbestu z terenu Gminy Świebodzin na lata 2012-2032 – umowa nr 7/GROŚ/2017 z dnia 12
czerwca 2017r. z Z.G.K. „GRONEKO” Sp. z o.o. Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski,
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.
Komitety osiedlowe – 16.585,42zł.
Plaża w Nowym Dworku – 2.273,54zł.
Wyznaczono miejsce do kąpieli nad Jeziorem Paklicko w Nowym Dworku. Przyznane środki
finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów badań wody, wynajmu kabiny TOI TOI
i jej obsługi, opróżniania pojemników na nieczystości stałe.
Wywóz nieczystości gminnych – 10.657,44zł.
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wywozu nieczystości
stałych z gminnych lokali użytkowych oraz ścieżki rowerowej wokół Jeziora Wilkowskiego w
Wilkowie.
§ 4017, § 4019; § 4117; § 4119; § 4127, § 4129; § 4307; § 4309
Plan

72.802,00 Wykonanie

62.811,16

Nowe horyzonty - rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Świebodzin
W dniu 31.03.2017 roku podpisano umowę na BZP/12/Z/2017 na świadczenie usługi
doradztwa eksperckiego przy opracowywaniu przez Gminę Świebodzin Programu
Rewitalizacji Gminy Świebodzin na lata 2017-2023. Wykonawca GPT Gorzechowski ul.
Sucha 34E, 66-004 Zielona Góra, na kwotę brutto 69,50 zł/h.
Zakończono realizację umowy zawartej w dniu 30.11.2016 r. nr BZP/59/Z/2016 na pełnienie
funkcji animatora społecznego na kwotę 70zł brutto/h. Wykonawca - Twój Coach Anna
Andrysiak, ul. Sikorskiego 4, 65-454 Zielona Góra.
Realizowana była również umowa nr BZP/43/Z/2016 z dn. 30.09.2016 na pełnienie funkcji
koordynatora zespołu ds. rewitalizacji. Koordynator, będący przewodniczącym Zespołu ds.
rewitalizacji, zorganizował i przeprowadził 3 spotkania Zespołu. Prowadził również działania
zgodnie z zawartą umową, w tym m.in. nadzorował poprawne wdrażaniem i monitoring
działań, nadzorował zgodność realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o
dofinansowanie projektu.
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§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

369.557,00 Wykonanie

327.772,06

1) BO/2017 - Budowa drewnianej sceny w Jordanowie
Plan
8.980,00
Wykonanie 1.845,00
Otrzymano warunki zabudowy i po konsultacjach z sołtysem z Jordanowa zlecono
wykonanie projektu technicznego sceny.
2) BO/2017 - Budowa wiaty w Lubinicku do wykorzystania dla celów integracyjno rekreacyjno - rozrywkowych
Plan
8.718,00
Wykonanie 8.349,00
Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowa
3) BO/2017 - Doposażenie placu zabaw i boiska na ul. Słonecznej w Świebodzinie
Plan
13 400,00
Wykonanie 0,00
4) BO/2017 - Ogrodzenie i doposażenie małego placu zabaw (przy kościele) w Lubinicku
Plan
25.338,00
Wykonanie 25.338,00
Zlecono wykonanie projektów doposażenia placów zabaw na terenie Świebodzina oraz
terenach wiejskich. Projekty doposażenia obejmują również realizację zadań z Budżetu
Obywatelskiego. Projekty zostały złożone w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania
pozwolenia na doposażenie placów zabaw. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony
przetarg na wybór wykonawcy.
5) BO/2017 - Wykonanie pomostu drewnianego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad
jeziorem Paklicko Wielkie
Plan
11.931,00
Wykonanie 11 931,00
W dniu 13 lutego 2017 roku podpisano umowę Nr BZP/8/Z/2017 jako zamówienie do
30tys.euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy
pomostu nad jeziorem Paklicko. Umowa została podpisana z Przedsiębiorstwem HandlowoUsługowym „Plan Projekt” Krzysztof Nawojski, ul. Strzelecka 20, 66-200 Świebodzin.
Został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do LGD w ramach
programu PROW na lata 2014-2020. Trwa ocena złożonego wniosku.
6) Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 68/1 i działkach przyległych
położonych w III i IV obrębie Świebodzina
Plan
10 000,00
Wykonanie 1 230,00
W miesiącu marcu 2017 roku wydatkowano środki finansowe za pełnienie funkcji kierownika
budowy.
7) Budowa nowych miejsc rekreacji na terenie miejscowości wiejskich Gminy Świebodzin
Plan
5 000,00
Wykonanie 500,00
8) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała
Sikorskiego 12,14, część działki nr 448/3 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)
Plan
4 800,00
Wykonanie 0,00

62

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2018.
Materiały dotyczące wyboru wykonawcy na zostały przekazane do Wydziału BZiP celem
wyboru wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
9) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Zachodniej
56, część działki nr 218/7 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa),
Plan
100,00
Wykonanie 0,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2018.
Materiały dotyczące wyboru wykonawcy na zostały przekazane do Wydziału BZiP celem
wyboru wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
10) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Sukienniczej
17, działka nr 121/8 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)
Plan
100,00
Wykonanie 0,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2018.
Materiały dotyczące wyboru wykonawcy na zostały przekazane do Wydziału BZiP celem
wyboru wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
11) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 14,
część działki nr 203/39 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)
Plan
100,00
Wykonanie 0,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2018.
Materiały dotyczące wyboru wykonawcy na zostały przekazane do Wydziału BZiP celem
wyboru wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
12) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 20,
22, 22a, część działki nr 214/20 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)
Plan
100,00
Wykonanie 0,00
Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowe Gminy Świebodzin na lata 2017 – 2018.
Materiały dotyczące wyboru wykonawcy na zostały przekazane do Wydziału BZiP celem
wyboru wykonawcy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
13) Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie
Plan
28.593,00
Wykonanie 28.386,79
W wyniku zawartej w dniu 12.11.2015r. umowy nr 44/BZP/2015 z Biurem ProjektowoRealizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra wykonano
dokumentację projektowo-kosztorysową.
16) Park Miejski - "Dolina Strugi Świebodzińskiej"
Plan
12.300,00
Wykonanie 12.300,00
W dniu 19.12.2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-000086/16-00 projektu „Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie” w ramach
działania 2,5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą
Świebodzin.
W wyniku zawartej w dniu 31.07.2017 roku umowy nr BZP/24/Z/2017 z Fundacją Euro-Most
z siedzibą w Warszawie, 02-952 ul. Wiertnicza 138, wykonano aktualizację dokumentacji
aplikacyjnej dla projektu (wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, analizy
finansowe) za kwotę 12.300,00zł.
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14) Zagospodarowanie podwórza przy ul. Żymierskiego 23-29 w Świebodzinie
Plan
77.904,00
Wykonanie 77 903,62
W wyniku zawartej w dniu 22-03-2016r. w trybie przetargu nieograniczonego umowy nr
12/BZP/2016 z Agencją Usługową Stanisław Cap z Międzyrzecza na wykonanie
odwodnienia, remontu nawierzchni i zagospodarowania podwórka budynków przy ul.
Żymierskiego 23-29 wykonano sieć kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, utwardzenie
nawierzchni z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury. Dokonano
odbioru częściowego w dniu 26-07-2016r. i zapłacono Wykonawcy 70% wartości robót.
Prace zostały wstrzymane przez PINB. Po rozstrzygnięciu złożonego przez Gminę
odwołania do WINB w Gorzowie Wlkp. możliwe było zgłoszenie zakończenia prac. Zadanie
zostało protokolarnie odebrane od Wykonawcy robót w dniu 10-04-2017r.
Nadzór inwestorski na w/w zadaniu inwestycyjnym pełnił ZPNBK PROGAMP P.Ratuś
zgodnie z umową nr BZP12/Z/2016 z dnia 10 marca 2016r.
15) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa,
Łużycka - etap I
Plan
75 000,00
Wykonanie 74.358,75
W wyniku zawartej w dniu 12 listopada 2015r. umowy nr 42/BZP/2015 z Biurem ProjektowoRealizacyjnym OLPRO Mariusz Olkisz z Zielonej Góry opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową dla zadania inwestycyjnego pn. ”Zagospodarowanie terenu
kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka”. Wyboru
Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia
dostarczono Zamawiającemu w umownym terminie i potwierdzono protokołem zdawczoodbiorczym z dnia 15-05-2017r.
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozpoczęto procedurę
przetargową mającą na celu wyłonienie Wykonawcy robót.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto w dniu 26 października 2017 rok umowę z ZPB Kaczmarek
Budownictwo Sp. z o.o. z Zielonej Góry. W/w firma zobowiązała się do budowy dróg
wewnętrznych wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ramach zadania pn.
”Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Gen. Sikorskiego, Krótka,
Ogrodowa, Łużycka w Świebodzinie”. W dniu 7 listopada 2017 rok został Wykonawcy
protokolarnie przekazany plac budowy. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji
deszczowej.
16) Piłkochwyty – plac zabaw - Rusinów
Plan
11.353,00
Wykonanie 11.352,90
17) Place zabaw i inne urządzenia komunalne
Plan
61.840,00
Wykonanie 61.008,00
18) Place zabaw – komitety osiedlowe
Plan
13.000,00
Wykonanie 12.669,00
19) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku dawnego Sanepid-u przy ul.
1-go Maja 22 w Świebodzinie na pomieszczenia dla Dziennego Domu Senior – Wigor.
Plan
1.000,00
Wykonanie 600,00
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DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe
Plan

200.000,00 Wykonanie

193.987,02

W styczniu 2017 roku zostały zawarte nowe umowy - zlecenia z "zarządcami świetlic" w
miejscowościach: Borów, Chociule, Glińsk, Grodziszcze, Jeziory, Jordanowo, Kupienino,
Lubinicko, Ługów, Nowy Dworek, Raków, Rzeczyca, Rozłogi, Rudgerzowice, Rusinów,
Rosin, Wilkowo i Kępsko.
Zarządcy świetlic są odpowiedzialni za utrzymanie porządku w świetlicach wiejskich oraz za
wyposażenie i sprzęt świetlic wiejskich. Prowadzą książki inwentarzowe wyposażenia
świetlic. Zajmują się wynajmowaniem świetlic na uroczystości rodzinne.
§ 4270 - Zakup usług remontowych
Plan

137.899,00 Wykonanie

132.7899,06

Świetlice wiejskie
Podpisano umowę na okresową, roczną obsługę kominiarską.
Ługów – wykonano awaryjną wymianę pompy wodnej CO, filtrów i uszczelek na kotle,
wymieniono pisuar w sanitariatach, wyremontowano sufity w sali głównej po zalaniu
Rozłogi – zamontowano nowy pisuar z zaworami, dodatkowo dokonano przegląd i usunięto
nieprawidłowości na instalacji wodno-kanalizacyjnej (wymieniono syfony, wężyki,
wyregulowano spłuczki itp. )w pomieszczeniach kuchni i sanitariatów.
Raków:
• zakupiono doposażenie kotłowni ( czyszczaki, miotła, łopata itp.)
• wykonano wymianę baterii w umywalce i wykonano remont spłuczki.
Lubogóra – zamontowano kurtynę powietrzną nad drzwiami wejściowymi z
doprowadzeniem instalacji elektrycznej, wykonano awaryjny remont grzejników
elektrycznych z wymianą grzałek oraz przegląd i naprawę osprzętu elektrycznego (gniazdka,
jarzeniówki itp.),
Chociule – wykonano awaryjne czyszczenie komina dymowego z podnośnika oraz
czopucha i kotła CO,
Glińsk:
• wyczyszczono rynny po okresie zimowym i zamontowano kapturek na przewodzie
wentylacyjnym, zamontowano nowy kominek wentylacyjny na dachu, wyczyszczono
rynny po okresie zimowym,
• awaryjnie naprawiono (po nawałnicy) dach z dachówki ceramicznej, wymieniono około 70
dachówek,
• wymieniono uszkodzony zawór regulacji ciśnienia wody na budynek,
• wymiana dwóch lamp oświetleniowych w pomieszczeniu do gier,
• wykonano awaryjny remont dachu po wichurze,
• wykonano awaryjny kotła CO – wspawanie dna i wymiana manometru.
Jordanowo:
• awaryjna naprawa instalacji elektrycznej w magazynku przy kuchni, czyszczenie
czopucha i kotła co w kotłowni, montaż drzwiczek żaroodpornych w kotłowni, regulacja
nadmuchu oraz odpowietrzenie instalacji co z grzejnikami,
• wykonano remont schodów zewnętrznych,
• zamontowano drzwi przesuwne wewnętrzne między salami,
• awaryjny remont, miejscowy dachu z dachówek ceramicznych po wichurach,
• montaż rury spustowej z dachu.
Chociule:
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•

wyczyszczono komin dymowy oraz czopuch do kotła CO, wykonano miejscowe naprawy
rynien i zamocowano kominki wentylacyjne,
• wykonano montaż dwóch elektrycznych bojlerów z rozprowadzeniem instalacji wodnej.
Rosin:
• awaryjnie wymieniono główną elektryczną tablicę bezpiecznikową,
• awaryjny remont schodów zewnętrznych z odprowadzeniem ód opadowych.
Borów – awaryjnie wymieniono wodomierz i usunięto przecieki kotła co w kotłowni.
Jeziory:
• awaryjnie wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i wymieniono dwie baterie w
kuchni w budynku po byłej kuźni.
• wykonano szklenie okiem,
• zamontowano siatki ochronne zewnętrzne,
Wykonano malowanie świetlic wiejskich w m. : Wilkowo, Rozłogi, Rosin i Glińsk.
Wilkowo – wymiana wyeksploatowanego bojlera elektrycznego - spalone gniazdo
elektryczne.
Lubinicko – uzupełnienie gąsiorów na dachu.
Lubogóra:
• wykonano czyszczenia rynien z liści i gałęzi,
• pomalowano ściany wewnętrzne w sali głównej,
• zamontowano aluminiowe drzwi zewnętrzne,
• awaryjna naprawa zapadniętej kostki betonowej przy budynku.
Nowy Dworek:
• wymieniono wyeksploatowany grzejnik elektryczny a drugi wyremontowano,
• uzupełniono cokoliki z płytek ceramicznych,
• awaryjnie wykonano remont urządzeń sanitarnych w sanitariacie,
Rosin:
• wymiana listwy podłogowej w sali głównej,
• wykonano renowację drzwi wejściowych do świetlicy,
• wykonano przegląd kotła CO z wymianą manometru i pompy wodnej.
Rusinów:
• remont pisuaru i spłuczek w toalecie,
• uporządkowano instalację odgromową i wykonano jej pomiary,
• pobudowano kuchnię kaflową z piekarnikiem,
• wykonano malowanie korytarza i ściany frontowej w sali głównej.
Borów:
• wykonano awaryjną naprawę muru kamienno – ceglanego, betonowego odpływu wód
opadowych,
• wykonano czyszczenie rynien z liści i zanieczyszczeń,
• wykonano remont komina dymowego wraz z montażem czapki z blachy tytan-cynk,
• wykonano miejscowy remont pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

226.940,00 Wykonanie

94.938,91

1) BO/Budowa wiaty grillowej w Jordanowie (2016)
Plan
14 154,00
Wykonanie 0,00
Wykonano projekt budowlany z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę oraz komplet
kosztorysów. Całość dokumentacji przekazano do Wydziału Budownictwa i Zamówień
Publicznych (Fundusze Europejskie) w celu złożenia wniosku o pozyskanie środków
finansowych na dofinansowanie w/wym. inwestycji.
2) BO/Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy wiejskiej w Rozłogach (2016)
Plan
27 500,00
Wykonanie 24 843,91
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Wykonano i zmontowano wolno stojącą rekreacyjną wiatę drewnianą z dachem krytym
gontem papowym na płycie OSB, posadzką z kostki betonowej i ustawionymi ławko- stołami.
3) Budowa świetlicy wiejskiej w Rudgerzowicach
Plan
10 000,00
Wykonanie 1.230,00
W dniu 21.11.2017 roku zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Świebodzinie rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w
Rudgerzowicach.
4) Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury - w ramach projektu "Nowa przestrzeń dla
kultury"
Plan
175.286,00
Wykonanie 68.265,00

Zgodnie z zawartą w dniu 30 grudnia 2016 rok umową nr BZP/66/Z/2016 z
Perspektywą Pracownią Projektową Sp. z o.o. z Poznania wykonano opracowanie
projektu wykonawczego zamiennego uwzględniającego wykonanie wentylacji wraz z
klimatyzacją w całym obiekcie ŚDK oraz dodatkowe wyposażenie obiektu w
instalacje teletechniczne wraz z całą infrastrukturą do zabezpieczenia e-usługi i
technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek na realizację zadania złożony został w partnerstwie z Lubuskim Centrum
Ortopedii im. Dr. Wierusza sp. z o.o. w Świebodzinie w ramach RPO- Lubuskie 2020,
Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby
kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Beneficjent – LCO, Gmina Świebodzin- partner projektu. W I półroczu 2017 r. trwała
ocena złożonego wniosku, w tym ocena formalna i merytoryczna specyficzna i
horyzontalna. Wniosek nie uzyskał dofinansowania.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
§ 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych.
Plan

492.400,00 Wykonanie

492.397,26

Udzielono dotację za wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków:
Przyznano i rozliczono dotacje na remont zabytków:
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kawaleryjska 10 w Świebodzinie - 32 608,06zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. Sikorskiego 15 w Świebodzinie - 50 000,00zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. Świerczewskiego 6 w Świebodzinie - 48 684,98zł,
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. Świerczewskiego 8 w Świebodzinie - 47 017,59zł.
• Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Michała Archanioła w Świebodzinie - 50 000,00zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałowa 24 w Świebodzinie - 48 844,34zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II 4 w Świebodzinie - 50 000,00zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa Plac Jana Pawła II 8 w Świebodzinie - 50 000,00zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sukienniczej 4 w Świebodzinie - 34 644,18zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 17 w Świebodzinie - 50 000,00zł.
• Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zachodniej 8 w Świebodzinie - 30 598,11zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
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§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

42.230,00 Wykonanie

21.662,70

1. Boisko sportowe w Jordanowie - piłkochwyty
Plan
12 000,00
Wykonanie 10.756,80
W dniu 17.10.2017 roku została zawarta umowa nr BZP/33/Z/2017 z BAGAN Daniel Bagan,
Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica, której przedmiotem umowy było wykonanie instalacji
piłkochwytów na boiskach sportowych w m. Jordanowo i w m. Raków.
W dniu 15.12.2017 roku odebrano protokolarnie roboty budowlane, które zostały
zrealizowane zgodnie z umową.
2. Boisko sportowe w Rakowie – piłkochwyty
Plan
11.000,00
Wykonanie 8.445,90
W dniu 17.10.2017 rok została zawarta umowa nr BZP/33/Z/2017 z BAGAN Daniel Bagan,
Sokołowice 102, 56-400 Oleśnica, której przedmiotem umowy było wykonanie instalacji
piłkochwytów na boiskach sportowych w m. Jordanowo i w m. Raków.
W dniu 15.12.2017 roku odebrano protokolarnie roboty budowlane, które zostały
zrealizowane zgodnie z umową.
Z funduszu sołeckiego - Raków wydatkowano kwotę w wysokości 4 000 zł.
3. Budowa szatni sportowej (kontenerowej) na działce nr 246//1 w miejscowości Ługów
(opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
Plan
15 000,00
Wykonanie 0,00
4. Budowa pełnowymiarowej, treningowej płyty piłkarskiej ze sztuczną nawierzchnią wraz z
oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwytami (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
Plan
1.000,00
Wykonanie 0,00
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania to
marzec 2018 rok.
5. Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt)
Plan
2.000,00
Wykonanie 1.230,00
Zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie rozpoczęcie
robót budowlanych – dotyczy decyzji nr 285/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku.
6. Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów (projekt)
Plan
1.230,00
Wykonanie 1.230,00
W dniu 06.12.2017 r. zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Świebodzinie rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących budowy szatni sportowej w m.
Rusinów – dotyczy decyzji nr 16/2015 z dn. 19 stycznia 2015 roku.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Wydatki OSiR w Świebodzinie kształtowały się następująco:
Stadion
607 627,21zł.
Hala Sportowa
415 166,58zł.
Basen
1 576 561,39zł.
Orlik przy PSP 6
108 274,05zł.
Kompleks boisk sportowych przy PSP 2
41 952,23zł.
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Plaża Wilkowo
Lodowisko
Wyścig kolarski „Piękny zachód”
RAZEM

14 900,83zł.
57 651,74zł.
15 152,35zł.
2.837.286,38zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
Plan

220.041,00 Wykonanie

219.023,02

1. Stadion – 89.399,56zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego
(kosiarki, kosy spalinowe, ciągnik), farby do znakowania linii boisk, materiałów budowlanych i
malarskich, artykułów elektrycznych (żarówki, kable, baterie itp.), części do kosiarek,
artykułów przemysłowych, oleju opałowego, środków chwastobójczych (saletra, mocznik),
art. papierniczych (taśmy klejącej, papieru ksero, kopert itp.), nasion traw, nawozów
sztucznych NPK do nawożenia i pielęgnacji płyt trawiastych, środków czystości (płyny do
czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło), prasy, znaczków, tuszy i tonerów do drukarek,
pieczątek, opon do traktora, nożyc do żywopłotu, ramki-belki do skoku w dal wraz z
osprzętem, dysku twardego do rejestratora cyfrowego, piłek palantowych, dyplomów,
pucharów i medali, pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeby. Ponad to
zakupiono: program do fakturowania, program antywirusowego, naboje do pistoletu
startowego, pokrywy tulei masztu i pokryw aluminiowych do tulei, wózek paletowy, kosiarki 2
szt.
2. Hala Sportowa – 55.071,61zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia,
papier do toalet, mydło), pucharów, statuetek, medali przeznaczonych na nagrody w
turniejach, art. gospodarczych, art. elektrycznych, art. przemysłowych, art. biurowych,
materiałów budowlanych i malarskich, drobnego sprzętu sportowego, koszulek z nadrukiem,
koncentratu do usuwania żywicy z parkietu, wózka do sprzątania z wiadrem, środków do
doposażenia apteczek, węża prysznicowego, stelaży do mopów i wkładów bawełnianych,
filtrów do odkurzacza, art. spożywczych w celu organizacji zawodów, pozostałych materiałów
nietrwałych na bieżące potrzeby. filtrów do odkurzaczy. Filtry do systemu wentylacyjnego,
tusze do drukarek, siatek do bramek oraz mat tatami.
3. Basen – 56.889,80zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: chemii basenowej (środki chemiczne do
uzdatniania wody basenowej), artykułów elektrycznych (wyłączniki, świetlówki, żarówki
halogenowe i zwykłe, kable, baterie itp.), artykułów budowlanych, malarskich i
przemysłowych, środków czystości (płyny do czyszczenia, mycia, papier do toalet, mydło),
tuszy do drukarek, hydroantracytu, art. papierniczych, art. elektrycznych, art. spożywczych
na zawody sportowe, art. hydraulicznych, środków chemicznych do czyszczenia powierzchni
mokrych, art. gospodarczych, art. biurowych, art. medycznych do doposażenia apteczek,
wózka do sprzątania wraz z osprzętem, soli tabletkowej do uzdatniania wody kotłowej,
dozowników do mydła, sondy ph z buforami do systemu cyrkulacji, dzwonków
bezprzewodowych. makaronów do pływania, cylindra z elektrodami do sauny, dyplomów,
pucharów i medali na zawody pływackie, promienników UV do uzdatniania wody,
pozostałych materiałów nietrwałych na bieżące potrzeb. Lampy do oświetlenia podwodnego,
pokrywy do złoża filtracyjnego, druków akcydensowych i rolek kasowych, programu do
fakturowania (przedłużenie licencji), pasków basenowych, drobnego sprzętu sportowego.
4. Kompleks boisk sportowych przy PSP 2 –– 2.323,59zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup: art. elektrycznych, art. malarskich i
budowlanych, środków czystości, piłek i igły do pompki, pucharów, medali na zawody
sportowe, wody.
5. Plaża Gminna w Wilkowie –5.943,00zł.
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Ww. kwota została przeznaczona na zakup siatki ogrodzeniowej.
6. Lodowisko – 1.111,28zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup taśmy pakownej oraz piasku.
7. Orlik przy PSP 6 –1.940,77zł.
Ww. kwota została przeznaczona na zakup art. elektrycznych, puchary medale na zawody
sportowe.
8. Wyścig kolarski „Piękny zachód” – 6.343,41zł.
Ww. kwota została przeznczona na zakup: paliwa, smyczy, medali, pucharów, naklejek,
numerów identyfikacyjnych dla zawodników, kubków z nadrukiem, art. spożywczych, art.
elektrycznych, lodu w kostkach, talerzy plastikowych, wody i soków, opasek zaciskowych,
owoców, numerów identyfikacyjnych.
§ 4260 - Zakup energii
Plan

602.300,00 Wykonanie

581.929,92

Stadion – 8.914,26zl.
Ww. kwota została przeznaczona na:
• opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
• opłaty za wodę,
Hala sportowa – 73.355,22zł.
Ww. kwota została przeznaczona na:
• Opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
• opłaty za wodę,
• opłaty za energię cieplną,
Basen – 460.297,15zł.
Ww. kwota została przeznaczona na:
• opłaty za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
• opłaty za wodę,
• opłaty za gaz,
Lodowisko – 39.363,29zł.
Ww. kwota została przeznaczona na:
• opłaty energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej,
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

27.100,00

27.047,70

Modernizacja skoczni do skoku w dal na Stadionie Miejskim – 14.993,70zł.
Zapory przeciwpowodziowe na Basenie Miejskim – 12.054,00zł.
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

20.200,00

16.786,70

Zakup maszyny do czyszczenia mokrych powierzchni basenowych – 12.287,70zł.
Rębarka do gałęzi – 4.499,00zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
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Plan

65.387,00 Wykonanie

15.420,00

Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk
W dniu 30.06.2017 został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania do
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury
Sportowej – Pilotaż Edycja 2017.
W dniu 14.12.2017 rok została zawarta umowa Nr 2017/0479/1815/SubA/DIS/PL
o dofinansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej pomiędzy Skarbem
Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Świebodzin.
Wartość dofinansowania 326.600,00zł.
W dniu 10.05.2017 roku podpisano umowę nr GKiM.4.1.2017.MK z Zakładem Wodociągów
Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o., która dotyczyła wykonania sieci wodociągowej fi
110 mm od pkt. 1 do pkt. 6 na działkach 333, 323/3 w m. Glińsk. W dniu 31.07.2017 roku
odebrano protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane. W dniu 14.09.2017 r. otrzymano
decyzję nr 14/2017 z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
zrealizowanej w części sieci wodociągowej.
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan

10.000,00 Wykonanie

7.420,00

Polewaczka – boisko sportowe w Rakowie.
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