
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych  

w roku 2009 

 

W roku 2009 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XXVII/241/09 z dnia 27 stycznia 

2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe   

w wysokości ogółem 24.210.106 zł. 

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe 

zaplanowano w wysokości 22.865.398 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 

21.860,230 zł, łączne wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 

13.112.413,16 zł, tj.59,98% planu. 

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin w okresie 

sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

 
 

 

Dział 600 Transport i łączność 

Rozdział 60013 

Plan 990 970,00 zł Wykonanie 990 970,00 zł  100% 

 

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Strzelinie – ulica Ząbkowicka 

Gmina Strzelin opracowała pełną dokumentacje techniczną dotyczącą przebudowy ul. 

Ząbkowickiej w Strzelinie zgodnie z zawartym porozumieniem z DSKiD Wrocław. 

Dokumentacja została przekazana DSKiD w celu rozpoczęcia realizacji zadania. Gmina 

Strzelin przekazała również do DSKiD Wrocław dotację w wysokości 700 000,00 zł. 

Zadanie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie, które pełni funkcję 

inwestora zastępczego na przedmiotowym zadaniu. Zadanie powinno być ukończone w 

całości do września 2010 roku.  

 

Rozdział 60014 

Plan 200 000,00 zł Wykonanie 21 960,00 zł   10,98% 

 

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3012D w miejscowości 

Karszów 

Podpisano stosowne porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Strzelinie,  

w świetle którego Starostwo Powiatowe jako Zarządca drogi będzie inwestorem zadania. 

Mimo wcześniejszych deklaracji Starostwa o wykonaniu zadania  

w roku sprawozdawczym nie udało się zadania wykonać. Starostwo Powiatowe w 

Strzelinie opracowało dokumentację techniczną natomiast realizacja zadania założona 

jest na rok 2010. 

 

Rozdział 60016 

 

1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Strzelin oraz strefy aktywności 

gospodarczej przy ul. Energetyków 

Plan 3 209 300,00 zł Wykonanie 2 512 594,42 zł  78,29% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano 

drogę gminną o nawierzchni bitumicznej o długości 595,0 mb  

i powierzchni 6573 m2, w tym: 

- nawierzchnia jezdni bitumiczna – 4142 m2 

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej – 167 m2 

- chodniki – 1072 m2 

- ścieżka rowerowa – 1076 m2 

- wjazdy bramowe – 116 m2 

- powierzchnia zieleni ulicznej – 2492 m2 

- długość kanalizacji deszczowej 564 m 

 



2. Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Strzelinie (etap I) 

Plan 450 000,00 zł Wykonanie 217 582,17 zł  48,35% 

Zakładano realizację zadania w oparciu o środki finansowe (50%)  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wniosek uzyskał zbyt małą liczbę 

punktów i nie uzyskał dofinansowania. W II półroczu rozpoczęto realizację etapu zadania 

polegającą na budowie miejsc parkingowych - tzw. parkingu zielonego. Zadanie miało 

być ukończone do 10 grudnia 2009 roku, niestety wskutek kolizji istniejącego kabla 

oświetleniowego z podbudową parkingu wydłużono termin realizacji do 23.12.2009 roku. 

Jednak w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych (ujemne temperatury, zalęgający śnieg) uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w SST od dnia 

14.12.2009 roku podpisano kolejny aneks terminowy, który określił termin realizacji jako 

9 dni licząc od dnia, w którym Wykonawca będzie mógł przystąpić do wznowienia robót 

budowlanych przy sprzyjających warunkach atmosferycznych umożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w SST. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi zaistnienie takich 

warunków. Zadanie powinno być zakończone w miesiącu marzec/kwiecień 2010 roku. 

 

3. Remont chodnika ul. Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym(od ul. Staszica 

do ul. Św. Michała) w Strzelinie 

Plan 150 366,00  Wykonanie 2 800,00 zł  1,86% 

Opracowano dokumentację techniczną zadania wyłoniono Wykonawcę robót  budowlano-

montażowych, który powinien ukończyć roboty do 30.11.2009 roku, Wykonawca  

zadania nie wykonał robót w terminie umownym. W związku z powyższym zadanie będzie 

zakończone w roku 2010. 

 

4. Budowa ul. Krzywoustego w Strzelinie(dokumentacja techniczna) 

Plan 30 000,00 zł  Wykonanie 0,00 zł  0% 

W związku z różnicą w lokalizacji pasa drogowego uwidocznioną na opracowanych 

mapach do celów projektowych w stosunku do map opiniodawczych użytych we wstępnej 

fazie założeń projektowych nie było możliwości utrzymania zakładanych parametrów 

technicznych proj. ulicy, określonych wcześniej przez Zamawiającego – zbyt wąski pas 

drogowy.  

W związku z tym zrezygnowano z zaprojektowania chodnika od strony  

ul. K. Wielkiego co umożliwiło bez dodatkowego wykupu gruntów  

i poszerzenia istniejącego pasa drogowego wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. 

Zmiany te jako istotne spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania do 

28.02.2010 roku. 

 

5. Budowa placu manewrowego spełniającego wymogi ppoż. w ciągu ulicy 

Księdza Władysława Michalkiewicza 

Plan 40 000,00 zł  Wykonanie 39 500,00 zł  98,75% 

Wykonano roboty ziemne polegające na wywozie nadmiaru gruntu. Wykonano 

podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, oraz górną warstwę z 

kruszywa łamanego.  Łączna powierzchnia 140 m2. Wykonano nową kanalizację 

deszczową o długości 34 m. Zadanie zostało zakończone  

i przekazane do eksploatacji. 

 

6. Remont nawierzchni chodnika i linii oświetlenia drogowego w ciągu ulicy 

Adama Mickiewicza w Strzelinie 

Plan 142 144,00 zł  Wykonanie 142 143,48 zł  100% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano:  

chodnik z kostki kamiennej na powierzchni 474 m2 

wjazd na powierzchni 28 m2 

przebrukowano pas nawierzchni jezdni z kostki kamiennej na powierzchni 72 m2 

wymieniono istniejące oświetlenie wraz z linią kablową o długości 124 mb 



zamontowano słupy stylowe o konstrukcji stalowo – żeliwnej 5 szt. 

 

7. Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie 

Plan 150 000,00 zł  Wykonanie 109 038,72 zł  72,69% 

Zadanie polegające na opracowaniu pełnej dokumentacji technicznej zostało 

zrealizowane. Gmina w roku 2010 wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania (robót 

budowlano-montażowych) w ramach projektu  "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH  2008 - 2011" 

 

8. Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Strzelinie 

Plan 450 000,00 zł  Wykonanie 0,00 zł   0% 

Opracowano dokumentację techniczną jednak z uwagi na przedłużające się procedury 

formalno-prawne dotyczące wymaganych uzgodnień w tym brak stanowiska Dolnośląskiej 

Spółki Gazownictwa we Wrocławiu oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z 

mieszkańcami ulicy rozwiązań technicznych przebudowy ul. Łokietka wydłużono termin 

zakończenia opracowania całości dokumentacji do 29.01.2010 roku. Realizacja robót 

budowlano-montażowych zakładana jest w latach 2010/2011. 

 

9. Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych 

turystycznie o znaczeniu regionalnym 

Plan 200 000,00 zł  Wykonanie 12 000,01 zł  6% 

Zadanie posiada pełna dokumentację techniczną. Wniosek aplikacyjny złożono we 

wrześniu 2009 r. w ramach RPO WD na lata 2007-2013 priorytetu 9 „Odnowa 

zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, działanie 9.1 „Odnowa 

zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”. 

Projekt ujęty na liście projektów podstawowych w Lokalnym Programie Miasta Strzelin na 

lata 2008 – 2013.                                                                                Projekt został 

pozytywnie oceniony pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej. 

Wielkość dotacji jaką planuje się otrzymać to ok. 661 tys. zł. 

 

10. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - przedłużenie ulicy Górzystej 

w kierunku Gościęcic 

Plan 260 000,00 zł  Wykonanie 9 396,00 zł  3,61% 

Opracowano pełną dokumentację techniczną zadania, przeprowadzono przetarg i 

wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych. Zgodnie z umową zadanie 

powinno być ukończone do dnia 15.12.2009 roku. Wykonawca zadania nie wykonał robót 

w terminie umownym. W związku z tym zadanie będzie dokończone w roku 2010. Na 

realizację zdania udało się zabezpieczyć środki zewnętrzne jako dotację z Terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego. Dotacja będzie 

możliwa do wykorzystania również w roku 2010. 

 

Dział 630 Turystyka 

Rozdział 63003 

Plan 179 106,00 zł  Wykonanie 147 159,00 zł  82,16% 

 

1. Zagospodarowanie polsko-czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz 

Strzelińskich 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 tys. EURO z Euroregionu Glacencis. W 

roku 2009 została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, które będzie przekazane 

do budżetu Gminy  w roku 2010.W ramach zadania zaplanowano prace adaptacyjne 

budynku przy ul Rybnej oraz remont wieży widokowej w Gościęcicach wraz z 

urządzeniem terenu przy wieży. Wykonano roboty remontowe adaptacyjne w lokalu przy 

ul. Rybnej 2 

Zakres prac: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, częściowa wymiana belek 

stropowych podłóg i posadzek, wymiana tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych 

ścian, wykonanie instalacji wod-kan, i elektrycznej, wykonanie schodów wewnętrznych, 

wymiana pokrycia dachowego, wykonanie trzonu kominowego, roboty malarskie. 



Uzyskano powierzchnie biurowo-socjalną  

o łącznej pow. 71,21m2. 

Koszt przebudowy  131 455 zł 

2. Prace projektowe  i promocyjne dot. szlaku turystycznego 

Koszt 15 704 zł 

Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z uwagi na brak wykonawcy na roboty 

remontowe wieży widokowej w Gościęcicach. Po przeprowadzeniu bezskutecznej 

procedury wyłonienia wykonawcy robót, zlecono wykonanie prac jednostce budżetowej 

C.U.K i T z terminem realizacji do dnia 15 kwietnia 2010r. 

Rozdział 63095 

Plan 3 000 000,00 zł  Wykonanie 1 220 704,96 zł  40,69% 

 

1. Budowa krytej pływalni w Strzelinie 

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. 

Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania. Otrzymano decyzję o 

przyznaniu 3,1 mln zł. Wyłoniono również w przetargu nieograniczonym Inżyniera 

Kontraktu. Przeprowadzono przetarg wyłaniający wykonawcę robót budowlano-

montażowych. Późniejsze niż zakładano rozpoczęcie robót budowlanych wynikało z 

procedury wyłonienia wykonawcy zadania. Oferenci korzystali z przysługujących im 

protestów, co w praktyce oznaczało znaczne wydłużenie terminu podpisania umowy i 

rozpoczęcia robót budowlanych. Na opóźnione rozpoczęcie robót budowlanych złożyły się 

niekorzystne warunki atmosferyczne, co w konsekwencji spowodowało niższy przerób 

finansowy niż zakładano to w budżecie. Rozpoczęto realizację zadania  

w zakresie prowadzenie robót budowlanych, przewidywane zakończenia zadania - 

październik 2010 roku. 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 

 

1. Osiedle na Skarpie w Strzelinie – budowa pompowni sieciowej wody oraz 

rozbudowa sieci wod-kan. 

Plan 165 000,00 zł  Wykonanie 64 954,65 zł   39,37% 

Zaktualizowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót, Wykonano w 

100% zakładany zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania w roku 2009. 

Planowe wykonanie całości robót założono na wrzesień 2010 roku. Mniejsze wykonanie 

finansowe zadania wynika z bardzo korzystnej ceny jaką wykonawca zaproponował w 

trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Ustawą PZP. Jest to sytuacja 

korzystna dla Gminy Strzelin. 

 

2. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsińcu –  

ul. Orzechowa i ul. Sosnowa 

Plan 250 000,00 zł  Wykonanie 247 880,14 zł  99,15% 

Opracowano pełną dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót, Wykonano  

zakładany zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania  

w roku 2009. Planowe wykonanie całości robót założono na wrzesień 2010 roku. Mniejsze 

wykonanie finansowe zadania wynika z bardzo korzystnej ceny jaką wykonawca 

zaproponował w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Ustawą PZP. 

Jest to sytuacja korzystna dla Gminy Strzelin. 

 

3. Osiedle Pozytywistów – budowa ulicy Norwida w Strzelinie 

Plan 185 000,00 zł  Wykonanie 158 303,92 zł  85,57% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: 

jezdnię z kostki betonowej grubości 8 cm o powierzchni 820,90 m2 

Kanalizację deszczową z rur fi 315 o długości ~230 mb. 

 



4. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. Na terenie Miasta  

i Gminy Strzelin (2006-2010) 

Plan 100 000,00 zł  Wykonanie 70 150,00 zł  70,15% 

W ramach zadania wykonano: 

a) odcinek sieci wodociągowej w Gęsińcu o długości PEHD Ø 110 – 61,7 m oraz PE Ø 32 – 

3,2 m   

b) odcinek sieci wodociągowej w Górcu o długości PEHD Ø 110 – 32,5 m oraz PE Ø 32 – 

5,0 m 

c) trzy odcinki sieci wodociągowej w Pławnej 

- o długości PEHD Ø 110 – 183,0 m oraz PE Ø 32 – 39,3 m                 

- o długości PEHD Ø 110 – 316,7 m oraz PE Ø 32 – 60,8 m              

- o długości PEHD Ø 110 – 180 m 

W sumie wykonano w całości planowane do wykonania zadania w roku 2009, niższe 

wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie rynkowego ustalenia 

wykonawców poszczególnych zadań. 

 

5. Budowa przyłączy wodociągowych w Strzelinie, ul. Gliniana 

Plan 23 200,00 zł  Wykonanie 23 115,16 zł  99,63% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: 

przyłącza wodociągowe szt. 11 

 

6. Utworzenie Strzelińskiego Parku Technologicznego 

Plan 150 000,00 zł  Wykonanie 0,00 zł  0% 

Podpisano porozumienie z EIT +sp. z o. o w sprawie realizacji przedsięwzięcia   

Strzeliński Park Techniczny – Centrum Badawczo Rozwojowe Energii Odnawialnych  

gwarantuje utworzenie z udziałem Gminy – Centrum Badawczo Rozwojowego Energii 

Odnawialnych. Opracowana koncepcja, określenie partnera (Politechnika Wrocławska) 

oraz pozytywny klimat dla tego rodzaju przedsięwzięć (projekty unijne) pozwala na  

niezwłoczne rozpoczęcie realizacji zadania. Jednak to co od wielu miesięcy dzieje się 

wokół spółki EIT+ oraz z rektorem  Politechniki Wrocławskiej, nieustające konflikty wokół 

spółki, nie pozwalają w chwili  obecnej na wyegzekwowanie zobowiązań dotyczących 

dalszej współpracy na rzecz zbudowania Centrum Badawczo Rozwojowego Energii 

Odnawialnych w Strzelinie. 

 

7. Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do Gminy Strzelin 

Plan 50 000,00 zł  Wykonanie 0,00  0% 

Została opracowana „Koncepcja Programowa gazyfikacji wybranych miejscowości  

w gminach: Strzelin, Borów, Wiązów i Domaniów”. 

Kontynuowana była współpraca z firmą KRI w zakresie pozyskania dostaw gazu 

skroplonego ziemnego LNG oraz budowy pozyskaniem odbiorcy zapewniającego 

opłacalność przedsięwzięcia. Zorganizowane przez Gminę spotkania sołtysów 

największych miejscowości z przedstawicielami firmy oraz wizyty przedstawiciela w 

przedsiębiorstwach nie przyniosły spodziewanego efektu. 

Dolnośląska Spółka Gazownictwa we Wrocławiu w dalszym ciągu potwierdza potrzebę 

rozmów z wyżej wymienionymi gminami w sprawie przygotowania do inwestycji budowy 

wysokociśnieniowego gazociąg 

 

8. Zakupy inwestycyjne 

Plan 1 377 000,00 zł  Wykonanie 1 369 350,20 zł  99,44% 

W ramach zadania zakupiono:                                                                        - 

nieruchomości od TP SA (należność 1263615,00 zł + akt not. 7397,00 zł); 

- 63 540,00 zł – zakup działki w Skoroszowicach 

- 5 392,40 zł – zakup działki w Dębnikach 

- 28 060,00 zł – program komputerowy do obsługi mienia gminnego 

- 1345,80 zł – należność za akty notarialne – Dębniki i Skoroszowice 

 

 



9. Budowa budynku socjalnego 

Plan 170 000,00 zł  Wykonanie 64 660,00 zł  38,04% 

Wykonano podział działki przy ul. Konopnickiej w Strzelinie oraz wykonanie mapy do 

celów projektowych. Zakupiono projekt typowy budynku mieszkalnego do adaptacji 24 

mieszkania. Wykonano projekt adaptacyjny wraz z projektem zagospodarowania terenu. 

Zaplanowane na bieżący rok zamierzenia zostały wykonane w 100%. Realizacja budynku 

zakładana jest na lata 2010/2011. 

 

Dział 750 Administracja publiczna 

Rozdział 75023 

 

1. Przebudowa i remont budynków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin 

Plan 323 650,00 zł  Wykonanie 310 730,00 zł  96,01% 

Wykonano prace budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej  

i drzwiowej, wykonaniu nowych ścianek działowych, wymianie podłoży pod posadzkowych 

posadzek i wykładzin, wykonaniu tynków wewnętrznych  

i okładzin ściennych ceramicznych, wymianie instalacji wod-kan, elektrycznej, 

centralnego ogrzewania. Wykonano instalacje strukturalną – komputerową. Wykonano 

podjazd dla niepełnosprawnych oraz przebudowano wejścia do budynku. Wykonano 

roboty malarskie. W wyniku prac modernizacyjno-remontowych uzyskano powierzchnię 

biurowo-socjalną o łącznej powierzchni 230,16 m2. Zadanie inwestycyjne zostało 

zakończone i przekazane do eksploatacji. 

 

2. Zakupy inwestycyjne 

55 000,00zł  Wykonanie 52 861,51 zł  96,11% 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Rozdział 75411 

 

1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie 

Plan 75 000,00 zł  Wykonanie 75 000,00zł  100% 

Zadanie zostało wykonane. Komenda Powiatowa PSP w Strzelinie zakupiła samochód 

ratowniczo-gaśniczy. 

 

Rozdział 75412 

 

1. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku 

Plan 300 000,00 zł  Wykonanie 3 239,54zł  1,08% 

Zadanie posiada pełną dokumentację techniczną oraz  pozwolenie na budowę. Wyłoniono 

wykonawcę robót budowlanych oraz inspektora nadzoru. Wykonano prace 

przygotowawcze. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie wykonywano 

prac budowlanych. Przewidywane zakończenie zadania-  

I półrocze 2010 roku. 

 

2. Zakup 2. samochodów pożarniczych dla OSP w Kuropatniku i Nieszkowicach. 

Plan 120 000,00 zł  Wykonanie 56 654,70 zł   47,21% 

Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes - Benz dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kuropatniku w miejscowości Oberhausen - Niemcy (12.700 euro). Odstąpiono 

od zakupu drugiego pojazdu dla OSP Nieszkowice z powodu braku ofert. 

 

3. Zakup motopomp pływających NIAGARA dla OSP Kuropatnik  

i Nieszkowice 

Plan 10 000,00 zł  Wykonanie 0,00 zł   

Zadania nie zrealizowano ze względu na to, iż parametry techniczne motopomp NIAGARA 

nie spełniały wymagań. 

 



4. Likwidacja zbiornika ppoż. w Pławnej 

Plan 80 000,00zł  Wykonanie 8 784,00 zł  10,98% 

Doraźnie wykonano oczyszczenie kolektora kanalizacji deszczowej fi 500 oraz wykonano 

inspekcję TV kolektora na odcinku 230 mb, która niestety potwierdziła konieczność 

gruntownej naprawy (przebudowy). Sytuacja taka wymusza zwiększony zakres rzeczowy 

zadania. Nie przystąpiono do procedury wyłaniania wykonawcy robót budowlanych  z 

uwagi na znaczną rozbieżność pomiędzy zaplanowaną kwotą w budżecie a kosztorysem 

inwestorskim, który wyniósł około 400 tys. zł. W związku z tym nie przystąpiono do 

realizacji robót budowlano-montażowych. 

 

5. Zakup motopompy szlamowej dla OSP Brożec 

Plan 4 200,00 zł  Wykonanie  3.959,00  zł  94,26% 

Zadanie zrealizowano. Zakupiono pompę szlamową dla OSP Brożec. 

 

6. Zakup zestawu ratownictwa przedmedycznego 

Plan 4 000,00 zł  Wykonanie 3 959,00 zł  98,98% 

Zadanie zrealizowano. Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brożcu. 

 

7. Zakupy inwestycyjne 

Plan 35 000 zł               Wykonanie  35.000,88 zł           62,32 % 

Zakupiono kompresor do napełniania butli powietrznych i wprowadzono na stan OSP 

Nowolesie. Zakupiono ponton ratowniczy z silnikiem, który została został wprowadzony 

na stan jednostki OSP. Nowolesie. Jednostka ta posiada sekcję ratownictwa wodnego. 

 

 

Rozdział 75414 

1. Modernizacja syren alarmowych na terenie miasta Strzelina 

Plan 13 000,00 zł  Wykonanie 12 688,00 zł  97,6% 

Zadanie zrealizowano. Zamontowano syrenę alarmową na budynku Wspólnoty 

Mieszkaniowej nr 1 w Strzelinie ul. Grota Roweckiego i włączono  

w zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Strzelin. 

 

Rozdział 75495 

1. Dobudowa dwóch zestawów kamer w ramach istniejącego systemu 

monitoringu 

 

Plan 50 000,00 zł  Wykonanie 20 006,78 zł  40,01% 

Zadanie zrealizowano i przekazano do eksploatacji. W ramach zadania  wykonano 1. 

punkt kamerowy z łącznością bezprzewodową na budynku przy ul. Grota Roweckiego w 

Strzelinie. Punkt kamerowy zamontowano w celu prowadzenia monitoringu nowo 

wykonanego placu zabaw na Osiedlu Piastowskim. 

 

Rozdział 75478 

1. Zakupy inwestycyjne – namiot ratowniczy 

Plan 7 200,00 zł  Wykonanie 6 588,00 zł  91,5% 

Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania dla OSP Nowolesie. 

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Dział 80101 

 

1. Przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni w Szkole Podstawowej nr 4 w 

Strzelinie 

Plan 600 000,00 zł Wykonanie 583 713,73 zł 97,29% 

Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano:  

1. prace budowlane w bloku żywieniowym, polegające na: 



wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu nowych ścianek działowych, podłoży pod 

posadzkowych, posadzek i wykładzin podłogowych wykonanie nowych tynków i okładzin 

ceramicznych ścian, wykonano  wentylację mechaniczna, wymieniono instalacje: 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, wykonano prace malarskie. 

2. wymieniono wyposażenie technologiczne kuchni i stołówki 

3. wykonano prace remontowe w szatni polegające na  demontażu boksów metalowych, 

wykonaniu nowych ścianek działowych, zamontowaniu drzwi stalowych do boków wraz ze 

ściankami stalowo-siatkowymi, wykonaniu tynków wewnętrznych oraz prac malarskich, 

wymieniono instalację elektryczno-oświetleniową  w szatni. 

4. zakupiono wyposażenie szatni – szafki metalowe  

Prace modernizacyjne wykonano na pow. 364,4m. 

 

2. Modernizacja szkoły i zaplecza w Szkole Podstawowej w Białym Kościele 

Plan 265 000,00 zł Wykonanie 252 230,76 zł  95,18% 

Zaplanowane prace na rok 2009 zostały wykonane w całości, do zakończenia inwestycji 

pozostały roboty związane z ociepleniem budynku szkolnego  

i wykonaniem elewacji. Wykonano prace budowlane polegające na: 

1.  wymianie stolarki okiennej w budynku szkolnym szt. 99 

2.  wymianie wykładzin podłogowych m2 653 m2 

3.  wymianie stolarki drzwiowej wew. szt. 26 

4.  wymianie stolarki zewnętrznej drzwiowej m2 19,92 – szt. 4 

 

3. Budowa Sali sportowej wraz z kompleksem boisk ORLIK 2012 przy Szkole 

Podstawowej w Białym Kościele 

Plan 100 000,00 zł  Wykonanie 41 150,60 zł  41,15% 

Zakupiono projekt typowy sali sportowej.  

Sala sportowa o wym. boiska  40 x 17 m z widownia na 131. miejsc siedzących 

Pow. zabudowy 743 m2 

Zaplanowane zamierzenie na rok 2009 zostało wykonane 

 

Rozdział 80104 

1. Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy J. Piłsudskiego  

w Strzelinie 

Plan 30 000,00 zł  Wykonanie 34,10 zł  0,11% 

Zabezpieczone środki finansowe miały być wykorzystane w razie pojawienia się 

możliwości ubiegania się przez Gminę Strzelin o zewnętrzne środki finansowe, niestety 

takie możliwości się nie pojawiły. 

 

Rozdział 80110 

1. Wymiana stolarki okiennej i modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum nr 

1 w Strzelinie 

Plan 110 000,00 zł Wykonanie 85 278,00 zł  77,53% 

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i przekazane do użytkowania.  

W ramach zadania wykonano wymianę: 

1. stolarki okiennej drewnianej na wykonaną z profili PCV  szt.  47  

2. stolarki drzwiowej drewnianej na wykonaną z profili PCV szt. 4 

3. wykonano ściankę z pustaków szklanych  m2 12,60 

 

2. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2  

w Strzelinie 

Plan 11 590,00 zł  Wykonanie 11 590,00 zł  100% 

Zadanie posiada opracowaną dokumentację techniczną. Złożono wniosek aplikacyjny w 

ramach RPO WD na lata 2007-2013 priorytetu 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów na 

terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, działanie 9.1 „Odnowa zdegradowanych obszarów 

miejskich w miastach powyżej 10. tysięcy mieszkańców”. Projekt ujęty na liście 

projektów podstawowych w Lokalnym Programie Miasta Strzelin na lata 2008 – 2013. 

Realizacja przewidziana jest  



w 2010 roku. Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym  

i przekazany do oceny merytorycznej. Obecnie czekamy na zakończenie oceny. Zakres 

rzeczowy zadania przewidziany do wykonania w roku 2009 został wykonany. 

 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdział 90001 

 

1. Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków w Chociwelu 

Plan 1 300 000,00 zł  Wykonanie 799 620,52 zł  61,51% 

Gmina Strzelin mając na celu zwiększenie szans na  powodzenie projektu poprzez 

uzyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności (FS) scedowała na Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Strzelinie(ZWiK Strzelin) całość praw i 

obowiązków beneficjenta, polegających m.in. na współfinansowaniu projektu i jego 

całkowitej realizacji. Przekazanie praw  

i obowiązków beneficjenta na ZWiK Strzelin zapewni ciągłość finansowania projektu oraz 

wymierną oszczędność przez rozliczenie na zasadach ogólnych podatku VAT przez 

Spółkę. Gmina Strzelin w ramach zadania opracowała dokumentacje techniczną: 

związana z przygotowaniem studium wykonalności do FS, ze skanalizowaniem wsi 

Mikoszów, Pęcz, Kuropatnik, Gesiniec, Karszów, Dobrogoszcz. Opracowano również 

koncepcję skanalizowania wsi, które nie będą objęte programem realizowanym w ramach 

Funduszu Spójności. Jedynie dokumentacja dotycząca miejscowości Biały Kościół, 

Szczodrowice, Strzegów nie została ukończona przez projektanta. Mimo próby 

motywowania projektanta do zakończenia prac nie udało się znaleźć rozsądnego 

porozumienia. Podjęto kroki prawne mające na celu albo szybkie doprowadzenie do 

zakończenia opracowania dokumentacji albo wypowiedzenia umowy  

i ogłoszenia nowego przetargu na ten zakres prac. 

 

2. Budowa kanalizacji deszczowej III etap, ul. Wita Stwosza – Oławska,  

w Strzelinie 

Plan 785 000,00 zł Wykonanie 783 947,60 zł  99,87% 

Kolektor 2 x kd1000 – 2 x 162 mb 

Kolektor 1 x kd1600 – 1 x 18,5 mb 

Komory kolektora (nowe) – 2 szt. 

Komora kolektora (modernizacja istniejącej) – 1 szt. 

Przyczółek wpięcia kolektora do rowu 

Regulacja i odbudowa rowu – 205 mb 

 

3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Głęboka 

Plan 906 045,00 zł Wykonanie 655 136,55 zł  72,31% 

Wykonano sieć wodociągową: 

Ø 110 – 2015 mb 

Ø 90 – 700 mb 

Ø 50 – 70 mb 

Ø 40 – 225 mb 

Przyłącza – 23 szt. 

Hydranty naziemne - Ø 80 – 14 szt. 

Studnie wodomierzowe – 6 szt. 

Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. 

 

Rozdział 90004 

1. Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap I 

Plan 399 500,00 zł Wykonanie 33 960,00 zł  8,5% 

Wniosek aplikacyjny o środki finansowe został złożony do UMWD w ramach PROW. 

Zadanie dostało dofinansowanie w kwocie 480 752,00 PLN. Jednak  

z powodu długiego procesu oceny jego realizacja została przesunięta na 2010 rok. 



2. Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw – etap II 

Plan 50 000,00 zł  Wykonanie 49 920,00 zł  99,84% 

W ramach tego zadania sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową 16 placów 

zabaw dla niżej wymienionych miejscowości w gminie Strzelin: Biały Kościół, Brożec, 

Gębczyce, Górzec, Karszów, Nieszkowice, Wąwolnica, Krzepice, Nowolesie, Chociwel, 

Dobrogoszcz, Skoroszowice, Szczodrowice, Warkocz, Muchowiec i Ludów Polski. 

 

3. Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu 

Piastowskim w Strzelinie 

Plan 235 500,00 zł Wykonanie 235 349,47 zł 99,94% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: 

zamontowano dwa zestawy zabawowe dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, 

wykonano ogrodzenie placu dla dzieci młodszych, chodniki  

z kostki brukowej 516m 2, urządzono zieleń 282 szt. drzew i krzewów, trawniki 3700 

m2; zamontowano: siłownia zestaw - 3 szt., stoliki do gier - 2 szt., kosze na odpady 9 

szt., ławek 10 szt. Wykonano również oświetlenie terenu 13 szt. latarni. 

 

Rozdział 90015 

1. Przebudowa stacji transformatorowej na parkingu przy ul. Wolności  

w Strzelinie 

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 0,00 zł   0% 

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej na parkingu przy ul Wolności  

w Strzelinie w 2009 roku nie była realizowana. Powodem odstąpienia przez Gminę od 

wykonania tego zadania było odwołanie Panów Mieczysława, Bartosza i Michała 

Jurewiczów od Decyzji Starosty Strzelińskiego zezwalającej na jej budowę. W wyniku 

tych odwołań sprawa była rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we 

Wrocławiu, który odrzucił skargę wnioskodawców. Sprawa została skierowana ponownie 

do organu pierwszej instancji, który podjął w tej sprawie nowe postępowanie. W wyniku 

tego postępowania została w dniu 16 grudnia 2009r. wydana nowa decyzja 

zatwierdzająca projekt i udzielająca pozwolenia na budowę. 

 

 

2. Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego  

w Strzelinie(odcinek od ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Brzegową) 

Plan 168 000,00 zł Wykonanie 167 066,80 zł 99,44% 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: 

linię oświetlenia drogowego o długości 842 mb. Zamontowano nowoczesne 23. słupy 

aluminiowe z oprawami energooszczędnymi – 32 szt. 

 

3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wojska Polskiego(odcinek od 

skrzyżowania z ul. Staromiejską do ronda) oraz budowa oświetlenia ulicy 

Dzierżoniowskiej 

Plan 279 100,00 zł Wykonanie 213 866,00 zł 76,63% 

Zadanie jest w trakcie realizacji wykonywania prac. Mimo założonego terminu 

zakończenia robót w IV kwartale 2009 nie udało się zadania zakończyć  

w związku z opóźnieniem wykonywania prac przez Wykonawcę robót drogowych i 

instalacyjnych. Sytuacja taka jest niezależna od Gminy Strzelin jak również od 

wykonawcy zadania. W roku sprawozdawczym praktycznie wykonano w 100% 

oświetlenie przy ul. Dzierżoniowskiej natomiast do zakończenia robót przy  

ul. Wojska Polskiego brakuje wykonania części linii kablowej oraz ustawienia dwóch 

słupów. Przewidywane zakończenie prac - I kwartał 2010 roku uzależnione jest jednak od 

przebiegu prac, związanych z przebudową drogi, które są od nas niezależne. 

 

4. Wymiana oświetlenia drogowego w Mikoszowie 

Plan 8 000,00 zł  Wykonanie 8 000,00 zł  100% 

Dokonano zakupu i wymiany opraw oświetlenia drogowego 4 szt. Zadanie zakończono i 

przekazano do eksploatacji. 



 

5. Wymiana oświetlenia drogowego w Piotrowicach 

Plan 17 550,00 zł  Wykonanie 17 544,06 zł  99,97% 

Dokonano zakupu i wymiany opraw oświetlenia drogowego 20 szt. Zadanie zakończono i 

przekazano do eksploatacji. 

 

Rozdział 90017 

1. Budowa stacji przeładunku odpadów w Wąwolnicy 

Plan 350 000,00 zł Wykonanie 344 291,72 zł 98,37% 

W ramach przetargu nieograniczonego (198 616 zł)zostało zakupione  

i zamontowane urządzenie KK Rolcrush do zgniatania odpadów oraz dwa kontenery do 

przewozu odpadów do ZGO sp. z o.o. Gać. Urządzenie przekazano do eksploatacji dla 

CUKiT Strzelin jako stację przeładunkową.  

Wykonano budowę muru oporowego stanowiącego bazę stacji przeładunkowej odpadów 

komunalnych położonej w obrębie składowiska odpadów  

w Wąwolnicy wraz z 450 m2 drogi z płyt betonowych o wartości 145 675,72 zł. i 

przekazano do eksploatacji dla CUKiT Strzelin. Zadanie zostało wykonane  

i przekazane do eksploatacji. 

 

2. Zakupy inwestycyjne 

Plan 100 000,00 zł Wykonanie 98 965,30 zł   98,97% 

W ramach zadania zakupiono osprzęt stanowiący wyposażenie samochodu ciężarowego 

Mercedes Benz - 28.304,00 zł, kosiarka samojezdna - 12.224,40 zł, agregat 

prądotwórczy – 6.710,00 zł. Na zakup kontenera do produkcji masy asfaltowej 

wydatkowano 11.089,29 zł, glebogryzarka stanowiąca wyposażenie ciągnika to wydatek 

5.400,00 zł. Zakup leasingowany minikoparki gąsienicowej to 31.229,91 zł (raty) oraz na 

oprogramowanie ŚT (środki trwałe) wydatkowano kwotę 4.007,70 zł 

 

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna wraz z budową placu 

zabaw 

Plan 253 040,00 zł Wykonanie 145 440,00 zł 57,48% 

Wykonano prace budowlane stanu wykończeniowego polegające na wykonaniu ścianek 

działowych, stropu podwieszonego wraz ociepleniem, tynków i okładzin  ceramicznych 

ścian wewnętrznych, wykonano posadzki i roboty malarskie. Osadzono stolarkę okienną i 

drzwiowa, wykonano tynk zewnętrzny  

z ociepleniem budynku, podjazdy i schody zewnętrzne. Budynek wyposażono  

w instalacje: wod-kan, elektryczne, wentylacji mechanicznej, ogrzewania  elektrycznego. 

Budynek świetlicy został wyposażony w meble t.j.: stoły, krzesła, wieszaki, kuchenkę 

elektryczno-gazową, lodówko – zamrażarkę, szafki kuchenne. Złożony został wniosek o 

wydanie pozwolenia na użytkowanie. 

Do zakończenia zadania pozostało wykonanie placu zabaw. Zaplanowane roboty związane 

z wykonaniem prac z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostały 

przesunięte. Zakończenie realizacji planowane na 25.06.2010r. Zmiana terminu 

wykonania została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu, który 

współfinansuje to zadanie. 

 

 

2. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury – etap I 

Plan 2 300 000,00 zł Wykonanie 225 150,09 zł 9,79% 

Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego został wykonany 

projekt budowlany na budynek główny i parkingi. Uzyskano  prawomocną decyzję 

pozwolenia na budowę. Złożono wniosek  

o dofinansowanie projektu w ramach  RPO WD na lata 2007-2013 priorytetu 9 „Odnowa 

zdegradowanych obszarów na terenie Dolnego Śląska (Miasta)”, działanie 9.1 „Odnowa 



zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”. 

Projekt został ujęty na liście projektów podstawowych w Lokalnym Programie Miasta 

Strzelin na lata 2008 – 2013, który został oceniony pozytywnie pod względem formalnym 

i przekazany do oceny merytorycznej. Realizacja zadania zostanie rozłożona na dwa lata 

2010/2011 ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy Strzelin. Wielkość 

planowanego dofinansowania to kwota ok. 4 mln. zł. 

 

Rozdział 92120 

1. Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie – etap I 

Plan 6 000,00 zł  Wykonanie 0,00 zł   0,00% 

Zadanie posiada opracowaną dokumentację techniczną. Realizacja uzależniona jest od 

pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Złożono wniosek  

o dofinansowane w ramach RPO WD w kwocie 810 tys. zł. Wniosek oceniono pozytywnie. 

Realizację zadania przewidziano na 2010 rok. 

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Rozdział 92601 

1. Adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie na 

tor łuczniczy 

Plan 172 000,00 zł Wykonanie 167 105,16 zł  97,15% 

Zadanie inwestycyjne zostało zakończone i przekazane do eksploatacji  

w ramach zadania wykonano: 

1.  tor łuczniczy  60. metrowy  na 6. stanowisk strzeleckich i ogrodzenie 

2.  niwelacje terenu pod tor 100m  wraz ze ściana osłonową z bali  

3.  piłko chwyt o łącznej długości 193,0 mb 

4.  bramę wjazdową z furtką 

 

2. Modernizacja Stadionu Miejskiego w Strzelinie 

Plan 233 000,00 zł Wykonanie 102 137,40 zł 43,84% 

Wykonano projekt budowlany modernizacji stadionu miejskiego, który przewiduje 

przebudowę płyty stadionu wraz z wykonaniem drenażu, modernizację trybuny i 

oświetlenia stadionu, budowę dwóch pawilonów z przeznaczeniem na szatnie zawodników 

pawilonu sanitarnego dla widzów, budowę boiska piłkarskiego ze sztuczna nawierzchnią, 

parkingi i drogę dojazdową. 

Z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych nie przystąpiono do wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych; wartość robót budowlanych I etapu oszacowano na 

kwotę około 1,2 mln. zł.    

 

Rozdział 92604 

Zakupy inwestycyjne  

Plan 89 319,00 zł  Wykonanie 77 181,06 zł  86,41% 

Zakupiono 200 siedzisk ze stelażami  na stadion przy ul. Staromiejskiej 64, molo do 

Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele oraz kserokopiarkę.  

 


