
 

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2008 
 
W roku 2008 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XVII/143/08 z dnia 29 stycznia 

2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe   

w wysokości ogółem 11.391.972 zł. 

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

zaplanowano 10.010.958 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 9.609.958,00 zł, 

łączne wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 6.613.911,35 zł, tj.68,82% 

planu. 

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin  

w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

 

 
Dział 600 Transport i Łączność 

Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie 

Plan 190 473 zł  Wykonanie 0  

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

Zaplanowane wydatki 190 473,00 zł. 

Gmina Strzelin podpisała porozumienia z DSKiD Wrocław w świetle, których przejęła 

inicjatywę w zakresie przygotowania zadania do realizacji. Ogłoszono, rozstrzygnięto i 

podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej tego zadania. 

Pełnej dokumentacji technicznej nie udało się przygotować w roku 2008. Opracowanie 

dokumentacji opóźniło się z kilku powodów m.in. przedłużające się rozmowy 

uzgadniające projekt oświetlenia ulicznego oraz przebudowy linii energetycznych z 

Energia Pro Koncern. Dodatkowe opracowania, które należało wykonać wynikają ze 

specyfiki opracowania, długiej procedury związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowej 

oraz raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. W rezultacie nie poniesiono 

wydatków. Planowane zakończenie przygotowania dokumentacji oraz rozliczenie                  

z Wykonawcą planowane jest na I kwartał 2009 roku. 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

Plan 2 080 500 zł  Wykonanie 1 762 952,56    84,74%   

 

1.Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do WSSE Podstrefa  

Strzelin oraz strefy aktywności gospodarczej przy ulicy Energetyków                  

w Strzelinie 

Zaplanowane środki w wysokości 15 500 zł, wykonano w kwocie 11 999,99 zł. 

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego została złożona wspólna 

(Gmina Strzelin i Powiat Strzeliński) propozycja projektu, która uzyskała ostateczną 

akceptację. Dnia 31.12.2008 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. 

Projekt ten będzie realizowany w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury 

transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

W świetle przyjętego harmonogramu rzeczowego zadanie będzie realizowane po 

wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu w 2009 roku.  

 

2.Odbudowa ulicy Grahama Bella w Strzelinie 

Plan wydatków opiewał na 200 000 zł wykonanie 196 806,01 zł 

Zadanie zostało zrealizowane i przyjęte do eksploatacji. 

 

3.Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie 

Zaplanowane wydatki wysokości 850 000 zł zostały wykorzystane w kwocie 

787 748,32 zł 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. 

 
 



4.Budowa drogi gminnej nr 120011D  Gęsiniec - Gościęcice Średnie  

   (przedłużenie ulicy Sosnowej) 

Planowane wydatki w wysokości 70 000 zł zostały wykorzystane w kwocie 57 230 zł. 

Tereny przeznaczone pod inwestycją nie zostały w całości uregulowane. 

 

5.Budowa drogi gminnej  - łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i Skawińską. 

Plan wydatków 600 000 zł wykonanie 555 038,28 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. 

 

6.Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie. 

Plan wydatków wynosił 100 000 zł a wykonanie 98 468 zł. 

 Wykonano pełną dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. 

Realizacja zadania przewidywana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował 

złożenie wniosku  o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych. Nie uzyskał dofinansowania z powodu braku środków. 

 

7.Remont chodnika w ulicy Mickiewicza wraz z wymianą oświetlenia ulicznego 

w Strzelinie. 

Zaplanowane środki to 155 000 zł natomiast wykorzystano 10 980 zł. 

 Wykonano pełną dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. 

Przystąpiono do realizacji zadania, jednak z uwagi na utrudnienia m.in.. takie jak 

opóźnienie realizacji z uwagi na konieczność wystąpienia do Rady Miejskiej Strzelina       

o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania, gdyż zabezpieczone pierwotnie 

środki były zbyt małe w stosunku do najkorzystniejszej oferty oraz  bardzo długie 

negocjacje z Energia Pro Koncern w sprawie własności budowanej linii oświetleniowej.   

Na w/w opóźnienia nałożyły się niesprzyjające warunki atmosferyczne i w związku z tym 

zadanie nie zostało zrealizowane. Zakładane zakończenie zadania do 30.04.2009 r. 

 

8.Remont chodnika przy ulicy Kwiatkowskiego w Strzelinie. 

Planowane wydatki 30 000 zł nie zostały w roku 2008 wykonane. 

 Z uwagi na brak uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji chodnika zadanie 

nie mogło zostać zrealizowane. 

 

9.Remont chodnika w ulicy Kościelnej wraz z oświetleniem ulicznym (od ul.  

   Staszica do ul. Św. Michała) w Strzelinie. 

Planowane wydatki na to zadanie 22.600 zł – wykonanie 7.320 zł. 

 Wykonano pełną dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniem na budowę; 

Realizacja zadania zakładana jest w roku 2009. 

 

10. Odbudowa nawierzchni parkingu przy ulicy Rybnej w Strzelinie. 

 Planowane wydatki 37 400 zł  wykonano w wysokości  37 361,96 zł. 

Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji  

 
 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

         Plan  zł  1.521.000 zł     Wykonanie 1.169.474,12 zł    79,89% 

 

 

1.Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

Plan wydatków wynosił 860.000 zł – wykonano 681.006 zł, tj.79,18 %. 

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano następujące zadania związane z: 

- Osiedlem  „Na Skarpie” budowa ulicy Broniewskiego, budowa sieci wod-kan w 

Strzelinie plan 200.000 zł wykonanie: 183 170 zł . 

W ramach zadania wykonano:  

zakończono budowę ul. Weteranów, drogę przekazano do eksploatacji; wykonana droga 

tymczasowa w ciągu ul. Broniewskiego zabezpiecza w stopniu wystarczającym dojazd do 



działek budowlanych, opracowano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na 

budowę oraz wybudowano kanalizację sanitarną w ulicy Wietrznej  

- Osiedlem „ Pozytywistów” w Strzelinie – budowa ulicy Norwida, plan 200.000 

zł – wykonanie 164 142 zł.: 

rozpoczęto budowę ulicy Norwida. W 90% zaawansowane są roboty związane z budową 

kanalizacji deszczowej, w około 30% drogowe. Zakładane zakończenie zadania II kwartał 

2009 roku 
- Osiedle Wschodnie w Strzelinie budowa sieci wod-kan, plan 100.000 zł- 

wykonanie 83 914 zł: 

wykonano odcinki sieci wodociągowej na ulicach Kochanowskiego, Zapolskiej, Długosza, 

Galla Anonima; pozostała sieć wod-kan ma być realizowana w ramach projektu 

skanalizowania Gminy Strzelin z udziałem środków finansowych z Funduszu Spójności 

- Ulica Gliniana i Wita Stwosza w Strzelinie plan 50.000 zł – wykonanie 7 198 zł. 

opracowano dokumentację techniczną przepięcia przyłączy wodociągowych w związku z 

planowaną przez ZWiK Strzelin likwidacją części sieci wodociągowej w obrębie ulicy 

Glinianej ; nie zrealizowano zakładanego zakresu rzeczowego robót z uwagi na 

opóźnienie realizacji przez Wykonawcę zadania. W związku z czym zostaną Wykonawcy 

naliczone stosowne kary umowne 

- Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy 

Strzelin – plan 210.000 zł – wykonanie – 201 712,49 zł. 

 Wykonano sieć wodociągową dla mieszkańców ulicy Szybalskiego w Strzelinie ( od 

ul. Ząbkowickiej pod torami kolejowymi) w związku z tym, że dotychczas mieszkańcy byli 

zaopatrywani z wodociągu zakładowego Cukrowni Strzelin. Ponadto wykonano dwa 

odcinki sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 sieci wodociągowej w obrębie miejscowości 

Gościęcice, wybudowano dwa odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Gęsiniec, jeden 

odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Kuropatnik 

- Osiedle przy ulicy Różanej w Strzelinie, planowano 100.000 zł – wykonano          

40 870 zł. 

 Wykonano pełną dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniem na budowę sieci. 

Realizacja zadania zakładana jest w ramach projektu skanalizowania Gminy Strzelin z 

udziałem środków finansowych z Funduszu Spójności. 

    

2.Park Technologiczny 

   Plan wydatków 100.000 zł – wydatkowano 48.202,50 zł. 

 Została opracowana koncepcja funkcjonowania Parku Technologicznego.  

 

3.Adaptacja parteru budynku przy ulicy Kopernika w Strzelinie. 

   Plan wydatków 461.000 wykonano  408.507,33 zł. 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. W efekcie końcowym 

oddano do użytku 6 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 258,5 m2. 

 

4.Wykup gruntów na cele inwestycyjne 

Na zaplanowane 100 000 zł wydatkowano 31 757,80 zł. 

Komisja Rady nie zaakceptowała uchwały w sprawie wykupu terenów od   

„AGROPOLEN” Chociwel na powiększenie Szkoły nr 5. 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdział 75023 – Urzędy miast i gmin 

 Plan 220 000,00 zł      Wykonanie 201 651,06    91,66 % 

 

1.Zakup komputerów i programu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy          

w Strzelinie 

   Plan wydatków 20.000 zł, wykonano 13.080,18 zł. 

 W roku 2008 na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Strzelin w ramach inwestycji 

zostały zakupione 2 komputery przenośne o łącznej wartości 8 590,18 zł oraz został 

zainstalowany projektor multimedialny w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Strzelin         

o wartości 4 490,00 zł. 



 

2.Remont budynków A i B Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie 

   Plan wydatków wynosił 200 000 zł a wykonanie 188 570,88 zł. 

 Wykonano remont dachu na budynku głównym, przeprowadzono prace remontowe 

adaptacyjne w budynku ”B” na potrzeby Centrum Monitoringu, przeprowadzono remont 

rozdzielni w budynku głównym. 

 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

              Plan 511 640  zł  Wykonanie 380 887,36 zł  74,44 % 

 

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 

 Plan 83.110  zł  Wykonanie 80 841,40 zł  97,27 % 

1.Budowa remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku. 

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 30 000 zł zostały wykorzystane w kwocie  

28 206,40 zł. 

Zlecono i wykonano projekt budowlany Remizy OSP. 

 

2.Rozbudowa remizy OSP i urządzenie Świetlicy w Nieszkowicach. 

   Plan wydatków 20 000 zł i wykonanie również 20 000 zł. 

 Wykonano ocieplenie stropodachu wraz z pokryciem dachu o pow. 112,32 m2 

papą termozgrzewalną oraz dokonano wymiany obróbek blacharskich. 

 

3.Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Kuropatniku w zestaw  

   hydrauliczny LUCAS 

   Planowane wydatki 24 610,00 zł a wykorzystane środki 12 305,00 zł. 

Wyposażono samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Kuropatnik w zestaw hydrauliczny 

LUCAS, na który otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.305 zł.  

 

Rozdział 75416 – Straż Miejska   

  Plan wydatków 70.000 zł wykonanie 69.661,50 zł, tj. 99,5% planu. 

 

1.Zakup samochodu dla Straży Miejskiej 

Plan środków finansowych to 70 000 zł a wykonanie 69 661,50 zł 

 

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

  Plan wydatków 8.530,00 zł, wykonanie 8.439,56 zł, tj.98,9% 

1.Zakup przecinarki do stali i betonu – wyposażenie Gminnego Magazynu  

    Przeciwpowodziowego. 

    Zaplanowane środki wynosiły 4 430,00 a wykonanie 4 427,06 zł 

 

2. Zakup pomp szlamowych. 

   Plan 8 200,00 zł wykonanie 8 025,00 zł. 

Zakupiono 2 motopompy szlamowe PS-50 z przeznaczeniem na wyposażenie pojazdów 

ratowniczo – gaśniczych dla OSP. 

 

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 

   Plan wydatków 350.000 zł wykonano 221.944,90 zł, tj. 63,4 %. 

 

1.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Strzelina poprzez wykonanie instalacji  

   systemu monitoringu I etap 

 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 350 000,00 zł, wykorzystane                  

w kwocie  221 944,90 zł. 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji ; W efekcie zamontowano 

10 kamer na terenie miasta Strzelina oraz urządzono centrum monitoringu w budynku B 

UMiG Strzelin. Policja uzyskała możliwość podglądu kamer. 

 

 



Dział 801 – Oświata  i wychowanie 

    Plan 882.111,00 zł, wykonanie 543.307,19zł, tj.61,59%. 

 

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 

     Plan wydatków 450.361 zł, wykonanie 123.730,54 zł, tj. 27,47%  

 

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

    w Strzelinie. 

Plan wydatków na to zadanie wynosił 20 000,00 zł a wykorzystane środki 14 600 zł. 

 Dokonano aktualizacji projektu budowlanego oraz przygotowano studium 

wykonalności. Brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie zadania 

(wartość kosztorysowa robót 856 584 zł brutto ). 

 

2.Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i rekreacji  

   przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie. 

Zaplanowane środki w wysokości 30 000,00 zł, wykorzystane w kwocie 13 463,99 zł. 

 Wymieniona kwota została wydatkowana na opracowanie studium wykonalności 

dla przedmiotowego zadania oraz aktualizację kosztorysów. 

 

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

 Zaplanowane środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł zostały wykorzystane w 

kwocie 34 770,00 zł. 

Zlecono i wykonano projekt budowlany modernizacji szkoły  Projekt przewiduje 

wykonanie termoizolacji obiektu szkoły ,budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych ,budowę 

wiaty na sezonowanie drewna opałowego, wykonanie wymiany posadzek i wykładzin 

podłogowych, przebudowe ogrodzenia, budowę chodników i dróg wewnętrznych 

 

4.Zakup zmywarki kapturowej dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie 

   Planowano 10 361,00 zł i wydano 10 361,00 zł.  

Zakupiono zmywarkę kapturową  do stołówki. 

 

5.Budowa krytej pływalni. 

Plan wydatków na rok 2008 na to zadanie wynosił 340 000 zł wykonano 50 535,55 zł. 

 Po opracowaniu koncepcji budowy pływalni przystąpiono do wyboru Wykonawcy 

dokumentacji technicznej na to zadanie. Wykonawcę wybrano w wyniku przetargu 

nieograniczonego: firma DKT Expert z Krakowa. Aktualnie dokumentacja jest w trakcie 

opracowywania. Przewidywany termin jej ukończenia: kwiecień 2009 r. 

 

Rozdział 80104 – Przedszkola 

 Plan 150.000 zł    wykonanie 145 200 zł, tj.96,8%. 

1.Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w  

   Strzelinie. 

 Plan wydatków wyniósł 150 000 zł, a wykonano 145 200 zł. 

 Wykonano dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Realizacja zadania wymaga zabezpieczenia strony finansowej. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

 Plan  281 750  zł   wykonanie 274 376,65 zł    97,38 %. 

1. Wymiana instalacji w budynku głównym Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 

    Plan wydatków 30.000 zł, wykonano 29.000 zł. 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. wykonano wymianę 

instalacji c.o wraz z grzejnikami w całym budynku. 

2.Remont WC I piętro w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie 

    Plan wydatków 251.750,00 zł, wykonano 243.376,65 zł. 

Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. Prace remontowe polegały na 

wymianie wykładzin ściennych i podłogowych, wymianie osprzętu sanitarnego, wymianie 

okna. 



 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdział 85212 – Świadczenia społeczne 

 Plan   26 000 zł      Wykonanie 11 603,50 zł    % 

1.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 

 W ramach poniesionych wydatków zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, zestaw 

komputerowy, oprogramowanie, podzespoły komputerowe. 
 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

  Plan  10.000 zł     Wykonanie 10.000 zł   100,0% 

 

1.Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 

W ramach poniesionych wydatków zakupiono serwer, ekran  i 2 zestawy 

komputerowe z oprogramowaniem. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

                      Plan 2.068.460,00 zł, wykonanie 1.091.914,29 zł, 52,79 %. 

 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

      Plan  972.000,00zł  Wykonanie 352.728,32 zł   36,28 % 

1.Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni 

ścieków w Chociwelu 

 Planowane wydatki 973 000 zł wydano 322 272,91 zł 

 Na podstawie podpisanego porozumienia z NFOŚiGW w Warszawie z dnia 

19.10.2007 roku w zakresie współfinansowania, przygotowania dokumentacji 

przedsięwzięcia, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie studium 

wykonalności oraz wniosku do Funduszu Spójności ( FS). Aktualnie trwają prace związane 

z przygotowaniem stosownych dokumentów. Równocześnie wyłoniono w drodze 

przetargowej  projektantów dokumentacji technicznych związanej z realizacją 

przedsięwzięcia tj. projekty budowlano wykonawcze w zakresie instalacji wod-kan dla 

miejscowości Kuropatnik, Gęsiniec, Mikoszów, Pęcz, Osiedle Parkowe; Biały Kościół, 

Szczodrowice, Strzegów, Karszów, Dobrogoszcz . Opracowanie dokumentacji liniowych 

bardzo często narażone jest na opóźnienia wynikające głównie z trudnych uzgodnień 

terenowo-prawnych ; decyzji środowiskowych , uzgodnień branżowych. W naszym 

przypadku  uległo wydłużeniu przewidywane opracowanie projektów, w tym Studium 

Wykonalności dla miejscowości Karszów na I kwartał 2009 roku, dla  Dobrogoszczy 

założono opracowanie w II kwartale 2009.  

 

2.Budowa wodociągu dla miejscowości Ulica 

 Planowane wydatki 35 000 zł zrealizowane w kwocie 30 455,41 zł. 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. W efekcie cała 

miejscowość jest zwodociągowana. 

 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 

       Plan 95 460 zł     Wykonanie 95 459,29 zł   100% 

1.System gospodarki odpadami Ślęza Oława opracowanie dokumentacji (udział  

   gminy) 

 Podana kwota 95.429,29 zł  została wydatkowana w formie wpłaty gminy na 

opracowanie studium wykonalności dla przedmiotowego zadania. 

 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 Plan 405 000  zł    Wykonanie 101 473,79 zł   25,05 % 

1.Przebudowa stacji transformatorowej na parkingu przy ulicy Wolności w  

   Strzelinie 

Plan wydatków opiewał na kwotę 120 000 zł wydatkowano 12 200 zł. 

 

 



2.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia  

   drogowego ul. Wojska Polskiego i ul. Dzierżoniowskiej w Strzelinie 

Planowane wydatki 45 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 576 zł. 

Opracowano dokumentację projektową. 

 

3.Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Biały Kościół ( kierunek  

   Dębniki ) 

Zaplanowane wydatki finansowe w wysokości 60 000 zł zostały wykonane w kwocie 

48 519,74 zł 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. 

 

4.Budowa oświetlenia drogowego ul. Wojska Polskiego w Strzelinie ( odcinek od  

   ul. Pułaskiego do skrzyżowania z Brzegową) 

Zaplanowane wydatki finansowe w wysokości 180 000 zł zostały wykonane w kwocie 

178,05 zł 

 Wykonano pełną dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. 

Przystąpiono do realizacji zadania, jednak z uwagi na utrudnienia m.in. takie jak 

opóźnienie realizacji spowodowane  koniecznością wystąpienia do Rady Miejskiej 

Strzelina o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania, gdyż 

zabezpieczone pierwotnie środki były zbyt małe w stosunku do najkorzystniejszej 

oferty; bardzo długa procedura z GDDKiA w sprawie zajęcia pasa drogowego, warunki 

gruntowe – skała wymusiła zmianę trasy kabla, na wynik tego opóźnienia nałożyły się 

niesprzyjające warunki atmosferyczne i w związku z tym zadanie nie zostało 

zrealizowane. Planowane  zakończenie zadania - I kwartał 2009 r. 

 

Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej 

 Plan 420 000  zł   Wykonanie 403 368,29 zł 96,04% 

Poniesiono wydatki na dosprzętowienie Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. 

Zakupiono m.in. zestaw: traktorek z przyczepką pług odśnieżny, ciągnik rolniczy 

rozdrabniacz, przyczepę skrzyniową, przecinarkę STIHL, samochód MERCEDES BENZ, 

samochód MERCEDES BENZ z podnośnikiem HDS, kosiarka, kosy spalinowe itp. 

 

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

 Plan 140 000  zł   Wykonanie 138 884,60 zł 99,2% 

1.Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw na Osiedlu  

   Piastowskim w Strzelinie 

 Plan finansowy zadania wynosił 110 000 zł i wykonanie również 110 000 zł. 

 

2.Budowa i modernizacja placów zabaw 

 Plan finansowy zadania 30 000 zł został zrealizowany w kwocie 28 884,60 zł 

Opracowano dokumentację techniczną. Planowany (niezależny od Gminy) termin naboru i 

składania wniosków o dofinansowanie został przełożony na rok 2009. 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

Plan 254 780 zł   Wykonanie 180 178,76  zł   70,71% 

1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pławna 

 Plan finansowy wynosił 96 770 zł i został zrealizowany w kwocie 94 278,52 zł 

 Wykonano prace budowlane polegające na wykonaniu konstrukcji więźby 

dachowej wraz z pokryciem blacho dachówką. Wykonano uzupełnienia ścian 

zewnętrznych, kominów, oraz wieńca żelbetowego 

2.Odbudowa świetlicy w Nieszkowicach wraz z placem zabaw 

 Wykonano projekt budowlany odbudowy świetlicy w Nieszkowicach. 



3.Adaptacja pomieszczeń na Centrum Współpracy Europejskiej(Przebudowa 

dotychczasowego budynku kina Grażyna oraz budynku Gminnej biblioteki przy 

ul. Mickiewicza) - dokumentacja 

 Plan wydatków 80 000 zł wykonanie 9 272 zł. 

Wykonano lokalny plan rewitalizacji oraz mapę do celów projektowych.  

Z uwagi na brak inwentaryzacji budynku biblioteki oraz orzeczenia technicznego stanu 

konstrukcji dachu nad budynkiem kina, przesunął się termin wyłonienia wykonawcy na 

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca Programu został 

wyłoniony w miesiącu lipcu. Dokumentacja została wykonana. Trwa procedura                      

z zaakceptowaniem do realizacji. 

 

 

 Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 

 Plan 53 000 zł   Wykonanie 51 618,24  zł   97,39% 

1.Odbudowa i adaptacja XIV wiecznego ratusza wraz z wieżą w Strzelinie 

 Planowane wydatki 53 000 zł z czego wykorzystano 51 618,24 zł 

 Wykonano projekt zamienny ratusza, zaktualizowano kosztorys inwestorski. 

Aktualizacja analizy ekonomiczno-finansowej jest w studium wykonalności. Wystąpił brak 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Złożony został wniosek do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu w ramach programu 

Promesa Ministra Kultury. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Obecnie planuje się złożyć 

wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. 

Termin naboru - II kwartał 2009 r. Wartość kosztorysowa robót 1 282 862 zł brutto – I 

etap. 

 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 

            Plan 1. 1 844 994 zł    Wykonanie 1 261 942,51 zł   68,39 % 
 

1.Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie – I etap            

   w tym: adaptacja obiektu boiska sportowego przy ul. Staromiejskiej                         

   w Strzelinie na tor łuczniczy 

 Planowane wydatki 324 994 zł z tego wykorzystano 7 445,48 zł. 

 Wykonano projekt budowlany toru łuczniczego, wykonano wycinkę drzewa na 

działce przeznaczonej pod budowę toru. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu brak 

wykonawcy na wykonanie prac budowlanych. 

 

2.Przystosowanie części terenu Parku do organizacji imprez masowych 

 Na zaplanowane wydatki w wysokości 210 000 zł wykorzystano 40 854,40 zł. 

 Wykonano projekt budowlany zadaszenia sceny, traktu pieszo jezdnego oraz 

budynku szatni wraz z szaletem. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadaszenia sceny, 

lecz nie wyłoniono wykonawcy ( ceny oferenta przekraczała przeznaczone na ten cel 

środki finansowe) 

 

3.Budowa boiska sportowego w Strzelinie w ramach programu „Moje boisko 

Orlik 2012” 

 Plan wydatków 1 300 000 zł a wykonanie 1 203 760,63 zł 

 Zadanie zostało wykonane i przekazane do eksploatacji. W efekcie końcowym 

oddano do użytku boisko o nawierzchni sztucznej trawy do piłki nożnej, boisko do 

koszykówki i siatkówki o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej); zaplecze socjalne  (WC, 

prysznice, magazynek sprzętu). 

 

4.Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Brożec 

 Planowane wydatki środków finansowych 10 000 zł a wykonanie 9 882 zł. 

 Wykonano projekt budowlany pawilonu szatni wraz z przyłączami. 
 


