Sprawozdanie roczne
z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych
przez Wydział Inwestycji Miejskich w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2025 za 2015 r.

Sprawozdanie o stanie realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich zadań inwestycyjnych w 2015 roku
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
Przygotowane sprawozdanie obejmuje dwa rodzaje inwestowania, tj.:
- projekty inwestycyjne tzw. twarde, generujące powstanie konkretnego majątku (drogi, boiska, place zabaw, budynki itd.), oraz
- projekty tzw. miękkie, które nie generują powstania określonych środków trwałych, lecz są niezwykle ważnymi „inwestycjami” w sferze
społecznej, ekologii, edukacji czy w potencjale ludzkim.

Lp.

Nazwa i opis realizowanego przedsięwzięcia

Okres
realizacji

Nakłady
ogółem na
zadanie

2015 r.
plan wg
uchwały
budżetowej

plan po
zmianach

wykonanie na
31.12.2015 r.

(w groszach)

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) z tego:

- wydatki bieżące
Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie
nieużytków w system zielonej infrastruktury

1.

2014-2019

490 000,00

121 000,00

-

- zadanie zostało przeniesione do wydatków bieżących poza projektowych.
Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

121 000,00

- wydatki majątkowe
Centrum usług społecznych

2.

- zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym. Nakłady finansowe
planowane są do poniesienia w projekcie na lata następne. Zadanie przygotowywane do
realizacji w ramach ZIT. Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: koniec 2017 r.
Realizacja w latach 2018-2019.

2015-2017
(rozszerzono
termin
realizacji do
2019 r.)

2 452 787,00

30 000,00

Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

30 000,00

0,00

GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura
służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III,
strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego
Gospodarcza Brama Śląska

3.

W czerwcu 2015 roku zakończono realizację ostatniej inwestycji realizowanej w ramach
programu „Gospodarcza Brama Śląska, uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
w Jaworznie”. Efektem ostatniego kontraktu było utworzenie dwóch stref inwestycyjnych
(Przemysłowa I i II) o powierzchni ok. 44 ha., wybudowano 3,7 km dróg o nawierzchni
asfaltowej wraz z chodnikami i drogą rowerową, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej o
długości ponad 5 km, w tym przepompownię ścieków sanitarnych i 2 zbiorniki
odwadniające drogi. Ponadto wybudowano sieć elektroenergetyczną, zasilającą oświetlenie
uliczne i inne urządzenia oraz sieć kanalizacji teletechnicznej (pustej). Jednocześnie
kontynuowano wypłatę odszkodowań za tereny zajęte pod pasy drogowe z tytułu decyzji
ZRID Strefa Przemysłowa I i II. Inwestycja ta kończy projekt realizowany od 2010 roku,
którego efektem było przekształcenie bezużytecznych terenów poprodukcyjnych w
atrakcyjne zaplecze inwestycyjne Jaworzna, takie jak: Strefa Jan Kanty, Strefa Piłsudski,
Strefa Przemysłowa I, II, III.

2010-2015

45 934 068,00

Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

Miasto siedmiu rynków – zagospodarowanie
przestrzeni przestrzeni miejskich

4.

3 885 442,00

5 354 376,00

5 345 071,37

3 302625

4 551 869,00

4 543 310,65

582 817,00

802 507,00

801 760,72

400 000,00

266 000,00

265 534,00

400 000,00

266 000,00

265 534,00

570 000,00

526 310,00

341 823,33

570 000,00

526 310,00

341 823,33

zdegradowanych

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania prowadzono prace związane z
przygotowaniem
programów
funkcjonalno-użytkowych
dla
zagospodarowania
zdegradowanych przestrzeni miejskich w dwóch rejonach: Rynek w Byczynie, Rynek w
Jeleniu. Realizowano prace na terenie Rynku w Byczynie polegające na zagospodarowaniu
przestrzeni miejskiej w formie placu z elementami małej architektury.

2015-2018

15 146 244,00

Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

Miejskie Centrum Integracji Transportu – Jaworzno-Szczakowa,
Centrum, Integracja dróg dla rowerów i rowery miejskie

5.

W 2015 roku sporządzono Program Funkcjonalno - Użytkowy dla roweru miejskiego,
wykonano kompletną dokumentację budowlano wykonawczą i przetargową oraz uzyskano
wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno budowlane dla Centrum Integracji
Transportu Jaworzno. Trwają prace projektowe dla
Miejskiego Centrum Integracji
Transportu: Jaworzno- Szczakowa. W ramach projektu Integracja dróg dla rowerów w 2015
roku uzyskano kompletną dokumentację budowlano wykonawczą i przetargową oraz
uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjno - budowlane dla trzech
odcinków Drogi Dla Rowerów - Osiedle Stałe - Podłęże - Centrum, Centrum - Skałka Jeziorki - Ciężkowice oraz Centrum-Krakowska-Bory. Planuje się rozpocząć realizacje w
2016 roku.
Budżet państwa
Budżet gminy

2015-2017

16 925 250,00

Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy
hałdzie Chopina

6.

Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnej przestrzeni parkowej (zieleni urządzonej)
na terenie po byłym Szybie Kościuszko w rejonie ul. Rzemieślniczej, Grunwaldzkiej.
Obejmuje wykonanie oświetlonych ciągów pieszych oraz miejsc rekreacji. Inwestycja
realizowana w cyklu wieloletnim. W poprzednich latach wykonano podbudowy pod alejki,
oświetlenie, instalacje nawadniające, zamontowano ławki i kosze na odpady, posadzono
drzewa i założono trawniki.
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z nawiązaniem się do poziomu ul.
Grunwaldzkiej, zlikwidowano starą infrastrukturę drogową, podniesiono istniejące
studzienki, wykonano plac zabaw wraz z ogrodem doświadczeń oraz makietę szybu
kopalni Jacek-Rudolf.

2011-2015

3 625 659,00

1 712 000,00

1 711 343,88

1 712 000,00

1 711 343,88

300 000,00

326 875,00

303 687,00

300 000,00

326 875,00

303 687,00

Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej

7.

W 2015 roku wykonano projekt budowlano-wykonanwczy termomodernizacji hali.
Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. Zakres rzeczowy inwestycji:
1. Dobudowa magazynu od strony Królowej Jadwigi.
2. Docieplenie obiektu styropianem i wełną mineralną.
3. Docieplenie połaci dachu z montażem świetlików.
4. Wymiana całej instalacji c.o. z montażem termozaworów.
5. Wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na oszczędnościowe. Planowane
rozpoczęcie realizacji zadania na 2016 rok.

2015-2018

10 186 814,00

Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Jaworznie ,
Wesołe przedszkole – poprawa jakości edukacji przedszkolnej w
Jaworznie

8.

W okresie sprawozdawczym wykonano trzy koncepcje architektoniczno-funkcjonalne
przedszkola. Inwestor do 31.12 2015 r. dokonał wyboru jednej z nich, na podstawie której
zostanie sporządzony projekt budowlany. Termin wykonania projektu: I kwartał 2016 roku.
Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim.
Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej:
1. Wykonanie projektu rozbudowy na podstawie ustalonej koncepcji.
2. Projekt wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń.
3. Projekt pompy ciepła ze wspomaganiem solarami słonecznymi.
4. Projekt placu zabaw dla dzieci wraz z oświetleniem zewnętrznym.
W 2015 roku podpisana została umowa na realizację projektu. Wykonawca wystawił
fakturę za projekt w 2016 roku. Realizacja zadania 2017-2018r.
Środki UE
Budżet państwa
Budżet gminy

2015-2018

8 002 470,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki bieżące

1.

Gospodarcza Brama Śląska – Strategia rozwoju gospodarczego miast
Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec w oparciu o posiadany potencjał
terenów poprzemysłowych w odniesieniu do obszaru funkcjonalnego
Aglomeracji Śląskiej
W okresie sprawozdawczym wykonano i odebrano opracowania Programów Funkcjonalno
- Użytkowych dla RewitalPark przy ul. Radwańskich oraz uzbrojenia terenów
inwestycyjnych w rejonie Zakładów Chemicznych Organika Azot wraz z Obwodnicą
Południową.

2014-2015

44 000,00

83 000,00

44 000,00

43 298,15

2013-2015

2 143 200,00

809 960,00

809 960,00

492 390,00

2014-2019

605 080,00

124 199,98

124 064,75

Działania
zmierzające
do
rozwiązania
problemu
odpadów
niebezpiecznych zgromadzonych w dolinie potoku Wąwolnica

2.

Projekt realizowany jest na obszarze o pow. około 82 ha, w południowo-wschodniej części
Jaworzna, w dolinie rzeki Wąwolnicy. Obejmuje tereny zanieczyszczone przez Zakłady
Chemiczne Organika Azot. W ramach zadania wykonano w 2015 roku badania stanu
środowiska, zlokalizowano miejsca gromadzenia odpadów oraz opracowano dokumentację
budowlaną umożliwiającą remediację zanieczyszczeń. Przeprowadzono dwa postępowania
przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej zakończone unieważnieniem
ze względu na nieprawidłowe referencje firm ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Rekultywacja terenów
zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko
– „bomby ekologiczne”.

Wzmocnienie bioróżnorodności miasta Jaworzna poprzez włączenie
nieużytków w system zielonej infrastruktury

3.

Celem zadania jest poprawa warunków środowiskowych miasta Jaworzna, do których
zaliczyć trzeba podejmowanie czynności, mających na celu ochronę bioróżnorodności i
wzmocnienie istniejących siedlisk przyrodniczych. Inwestycja realizowana w cyklu
wieloletnim. W 2015 r. rozpoczęto działania w zakresie ochrony czynnej muraw
kserotermicznych m. in. poprzez wypas biologiczny, wykaszanie, prowadzenie monitoringu
przyrodniczego. Realizowano także działania związane z ochroną gatunku zagrożonego
wyginięciem – Chomika europejskiego w zakresie odtwarzania siedlisk, oraz badań
monitorujących stan populacji oraz niezbędne działania ochronne.

Zamknięcie (rekultywacja) składowiska odpadów komunalnych przy
ul.Sobieskiego w Jaworznie wraz z wykonaniem ścieżki dydaktycznej i
zagospodarowanie terenu

4.

Zadanie polegające na rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy
ul. Sobieskiego w Jaworznie. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z
wykonaniem warstwy uszczelniającej, biologicznie czynnej i kształtującej powierzchnię na
terenie 4 ha. Wykonano studnie odgazowujące oraz badania gazu wysypiskowego.
Warstwa uszczelniająca wykonywana była z kruszyw oraz odpadów pogórniczych z
Zakładu Górniczego Sobieski Tauron Wydobycie.

2014-2015

1 200 000,00

800 000,00

800 000,00

797 607,41

2014-2016

3 700 000,00

3 000 000,00

2 050 000,00

971 539,32

2010-2016

20 094 070,00

1 000 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

2014-2017

1 710 000,00

285 000,00

285 000,00

228 257,25

- wydatki majątkowe

5.

Budowa i modernizacja boisk sportowych i sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej Nr 19
W okresie sprawozdawczym wykonano bryłę budynku sali gimnastycznej wraz z częścią
szatniową. Wykonano ściany i ścianki działowe wewnętrzne. Zaawansowanie robót w
stanie surowym otwartym – bez stolarki okiennej i drzwiowej.

Budowa Obwodnicy Północnej miasta wraz z ulicą Szczakowską oraz
etap III i IV od ul.Obrońców Poczty Gdańskiej przez ul.Chełmońskiego
wraz z przebiegiem ul. Św.Wojciecha

6.

Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W okresie sprawozdawczym:
- wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ul. Chełmońskiego,
- udzielono zamówienia na roboty budowlane dla III Etapu Obwodnicy Północnej z
terminem zakończenia w czerwcu 2016 r.
- wykonano część parkingów przy Szpitalu Miejskim,
- wykonano korytowanie i podbudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Chełmońskiego w kierunku
nowoprojektowanego ronda,
- wykonano asfaltową warstwę wiążącą na ul. Chełmońskiego ok. 550 m.
Odcinek od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do Chełmońskiego jest w fazie projektowej.

Drogowa Trasa Średnicowa – Katowice – Dąbrowa Górnicza na terenie
miast: Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno

7.

Inwestycja realizowana w cyklu wieloletnim. W okresie sprawozdawczym wykonano i
odebrano:
- Studium Transportowe dla wschodniej części aglomeracji górnośląskiej,
- koncepcję programowo-przestrzenną dla odcinka od węzła Janów do węzła Jęzor, która
będzie stanowić podstawę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie drogi.W 2015 roku
zostały wykonane również inwentaryzacje przyrodnicze.

8.

GBŚ – budowa dróg gminnych w ramach programu "Infrastruktura
służąca przedsiębiorcom – strefa Piłsudski, strefa Przemysłowa I,II,III,
strefa Jan Kanty w ramach projektu kluczowego dla woj. śląskiego
Gospodarcza Brama Śląska
- w roku bieżącym uzyskano niezbędne zezwolenia i dokumenty do uruchomienia
przetargów na wykonanie połączeń strefy z istniejącymi drogami, tj. ul. E. Plater i ul.
Nowowejską, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót i
wybrano Wykonawcę. Zadania wykonano w terminie umownym zgodnie z dokumentacją
projektową poprzez budowę dwóch łączników drogowych.

2012-2015

3 587 949,00

2016-2019

3 700 000,00

317 183,00

1 934 183,00

1 931 870,67

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie

9.

- zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019. W 2015 roku złożono wniosek o
dofinansowanie realizacji zadania polegającego na rekultywacji obszaru Piłsudski z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki ujęte w WPF
stanowią wkład własny niezbędny do wykazania we wniosku o dofinansowanie.

-

Przebudowa DK 79 “Мiasto Twarzą do Autostrady” Etap VI budowa
kładki dla pieszych nad DK 79 wraz z budową ul.Nowoszczakowskiej i
łącznika DK 79 z al.Tysiąclecia oraz przebudową: skrzyżowania ul. Armii
Krajowej i DK 79 oraz DK 79 do granicy miasta”

10.

- MtdA etap VI – przebudowa DK 79, budowa kładki dla pieszych nad DK 79
- w ramach przebudowy DK79 wykonano: wycinki kolidujących z inwestycją drzew,
wyburzenia budynków, dwujezdniowy odcinek drogi (w tym wszystkie warstwy
konstrukcyjne, podbudowy, warstwę wiążącą, nawierzchnie asfaltowe) wraz z chodnikami i
drogą rowerową, drogi dojazdowe do posesji, dwie wiaty autobusowe, dwa ekrany
informacji pasażerskiej, bariery energochłonne, ekrany akustyczne.
Wykonano również oświetlenie uliczne składające się z 53 słupów i instalacji
elektrycznych, 33 sztuki studni kanalizacyjnych oraz 79 studzienek z wpustami
deszczowymi, wykonano odcinki odwodnienia drogi kanalizacją deszczową, zamontowano
17 nowych studni teletechnicznych oraz kanalizację teletechniczną.
W ramach projektu usunięto kolizje z wodociągiem budując nowy wodociąg.
Wybudowano kładkę dla pieszych jako dwuprzęsłową. Ustrojem niosącym kładki są belki z
betonu zbrojonego o stałej wysokości. Obiekt wyposażony jest w schody i pochylnie dla
niepełnosprawnych. Szerokość całkowita konstrukcji nośnej wynosi 3,5 m.
- MtdA etap VII – Przebudowa DK 79, Cezarówka
- W ramach kontynuacji realizacji projektu Przebudowy DK79 wykonano kolejny odcinek
drogi krajowej od osiedla Cezarówka do granicy miasta z Chrzanowem na węźle autostrady
A4 Byczyna. W ramach tego etapu wykonywano całkowitą przebudowę – z rozbiórką
całkowitą nawierzchni asfaltowych do podbudowy, wzmocnieniem konstrukcji
i wykonywaniem podbudowy zasadniczej, warstwy wiążącej i ścieralnej. Wykonano cztery
zatoki autobusowe o nawierzchni z bruku granitowego oraz zamontowano wiaty
przystankowe. Dokonano również przebudowy i ujednolicenia zjazdów. Wykonano dwa
azyle dla pieszych oraz chodniki. Pas drogowy został odwodniony, w tym zbudowano
odcinki kanalizacji deszczowej. Wykonano organizację ruchu – zabudowano nowe znaki
oraz pionową organizację ruchu.
- Budowa łącznika DK 79 z Al. Tysiąclecia - zadanie w fazie projektowej. Trwają
uzgodnienia w zakresie parametrów drogi, geometrii, zagospodarowania zieleni oraz
zastosowanych materiałów. Zakończenie zadaniaplanowane na 2016 r.
Budżet państwa
Budżet gminy

2011-2016 161 969 105,00

917 000,00 17 882 534,00

17 882 533,60

15 404 534,00
917 000,00 2 478 000,00

15 404 534,00
2 477 999,60

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych (ulice: Kalinowa, Cyprysowa,
Inwalidów Wojennych, Wita Stwosza, Działkowa, Bogusławskiego,
Fabryczna, Wiejska, Farna, Katowicka, Sobieskiego, Planty – część
drogowa

11.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano:
a) ul. Kalinowa i Cyprysowa: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg,
chodników oraz parking. Wybudowano również dwa place zabaw.
b) ul. Inwalidów Wojennych i Wita Stwosza: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią
dróg oraz chodników parkingu, nasadzeń drzew, humusowanie i obsianie skarp trawą,
c) ul. Działkowa i Bogusławskiego: projekt wykonawczy i 80% robót budowlanych z
zaplanowanego zakresu robót, w tym chodniki, przebudowanie łuku drogi przy ul.
Piekarskiej, sfrezowanie nawierzchni ul.Bogusławskiego i ułożenie pierwszej warstwy
podbudowy bitumicznej, wykorytowanie i ułożenie podbudowy z kruszywa na ul.
Działkowej. W 2015 roku podpisano aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą z terminem
realizacji do 29.04.2016 r. Na kontynuowanie robót budowlanych.
d) ul. Fabryczna: zadanie nie zostało wykonane w 2015 r. ze względu na rozwiązanie
umowy na wyłonienie wykonawcy z przyczyn proceduralnych. Roboty do wykonania w 2016
r.
e) ul. Wiejska - roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg, chodników, montażem
dwóch wiat przystankowych i regulacją urządzeń kanalizacyjnych.
f) ul. Farna: roboty drogowe związane z nową nawierzchnią dróg i chodników, podjazdów
dla niepełnosprawnych, miejsc postojowych, nasadzeniem drzew oraz regulację włazów,
wpustów i zasuw kanalizacyjnych,
g) Katowicka: korektę skrzyżowania przy u. Armii Krajowej, Wojska Polskiego i
Grunwaldzkiej.
h) Sobieskiego: zadanie przygotowywane dokumentacyjnie do zrealizowania w latach
przyszłych.
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Grzegorz Cyran

Zadania zrealizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich
w ramach
II edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2015
Lp. Nazwa i opis zadania
1.

Józef Kwiatkowski
"Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o pow. 40 x 20 m, wraz
z podbudową elastyczną"
(obszar nr 1 Azot, Stara Huta - przy Gimnazjum nr 2)
W ramach zadania wykonano:
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o całkowitych wymiarach 44 x 22m.
(do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki) ,
• montaż osprzętu: zestawu do siatkówki, 2 kompletów do koszykówki, 2 kompletów do piłki ręcznej,
• ogrodzenie boiska.
Budżet zadania: 135 070,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 134 765,00 zł
- dokumentacja projektowa: 6 765,00 zł
- roboty budowlane: 128 000,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Dyrektor Gimnazjum nr 2.
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 305,00 zł

2.

Janusz Ciołczyk
"Rodzinny kompleks – plac zabaw z siłownią pod chmurką"
(obszar nr 5 Ciężkowice - przy boisku LKS Ciężkowianka)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej:
• zestaw zabawowy: karuzela "Tornado", piaskownica, sprężynowiec, huśtawka "Ważka", huśtawka
podwójna wahadłowa mix klasyczna, huśtawka "Bocianie gniazdo", "Ulubione podwórko",
• urządzenia do ćwiczeń: biegacz, wioślarz, wyciąg górny, narciarz, twister-wahadło, orbitrek,
• 2 tablice regulaminowe,
• 5 ławek z oparciem,
• 5 koszy na śmieci ,
• 2 lampy solarne "Bratek" podwójne,
• obrzeża bezpieczne z bali sosnowych, konserwowanych drewnochronem,
• nawierzchnia bezpieczna z mat ażurowych, elastycznych,
• powierzchnia bezpieczna z piasku płukanego,
• skrajnia placu zabaw, ziemia urodzajna obsiana trawą,
• ogrodzenie panelowe z bramą i furtką.
Budżet zadania: 140 000,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 136 038,00 zł
- dokumentacja projektowa: 6 888,00 zł
- roboty budowlane: 129 150,00 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 3 962,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich wykonał utwardzenie frezem asfaltobetonowym
dojścia do ww. wykonanego kompleksu.
Poniesione koszty: 3 962,00 zł
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.

3.

Anetta Musiał-Paździora
"Wielofunkcyjne boiska – Etap I"
(obszar nr 6 Dąbrowa Narodowa - przy ul. Spółdzielczej 9, obok Zespołu

Szkół Nr 4)

W ramach zadania wykonano:
• nawierzchnię poliuretanową – 36 x 18m,
• krawężnik – 108 mb,
• montaż 2 bramek do piłki ręcznej,
• montaż zestawu do piłki siatkowej.
Budżet zadania: 128 210,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 113 450,28 zł
- dokumentacja projektowa: 9 151,20 zł
- roboty budowlane: 104 299,08 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 14 759,72 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Zespół Szkół Nr 4
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył boisko w piłkochwyt i 2 kosze
do koszykówki.
Poniesione koszty: 14 500,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Zespół Szkół Nr 4
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 259,72 zł
4.

Małgorzata Lekstan
"Rewitalizacja kortu tenisowego na boisko przy ul. Przemysłowej"
(obszar nr 8 Dobra, Pieczyska)
W ramach zadania zrewitalizowano kort tenisowy, trawiasty na boisko do piłki nożnej i siatkówki, w tym:
• zlikwidowano stary piłkochwyt z siatki stalowej,
• wykonano piłkochwyt o wys. 4 m i 6 m wraz z 2 furtkami i bramą wjazdową,
• wykonano cięcie pielęgnacyjne drzew, wymieniono glebę i wysiano trawę,
• wykonano utwardzony plac pod kontener na śmieci i dojście z kostki betonowej,
• zamontowano 2 kosze na śmieci,
• zamontowano 6 ławek bez oparcia,
• zamontowano 2 zestawy do piłki siatkowej.
Budżet zadania: 108 916,50 zł
Poniesione koszty:
Razem: 67 506,09 zł
- dokumentacja projektowa 4 920,00 zł
- roboty budowlane 62 586,09 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 41 410,91 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich wykonał dodatkowe zadania zdemontowano
betonową podmurówkę, uzupełniono piłkochwyt o ogrodzenie z siatki metalowej, zabezpieczono naciąg
dolny piłkochwytu i wymieniono mocowanie siatki, wykonano dwie bramy w Gimnazjum Nr 11
i wykonano prace remontowe odrodzenia szkoły,
Poniesione koszty: 40 469,95 zł
W ramach oszczędności doposażono obiekt w 1 ławkę parkową: koszt 940,00 zł
Oszczędności po zrealizowaniu ww. zadań: 0,96 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu/Gimnazjum Nr 11
Do ww. kwoty zostały dołożone oszczędności z I edycji JBO 2014 w wysokości 8000,00 zł
i za te oszczędności zrealizowane zostały 2 zadania (pkt 5 i 6).

5.

Małgorzata Lekstan
"Zakup i montaż ławek przy boisku ORLIK w dzielnicy Pieczyska" (obszar nr 8 Dobra, Pieczyska)
Wydział Inwestycji Miejskich zamontował w rejonie boiska ORLIK 3 szt. ławek parkowych, betonowych
z siedziskiem i oparciem drewnianym.
Budżet zadania: 4 000,00 zł
Poniesione koszty: 3 966,75 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 33,25 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu

6.

Małgorzata Lekstan – "Zakup i montaż ławek przy Domu Kultury w dzielnicy Dobra"
(obszar nr 8 Dobra, Pieczyska)
Wydział Inwestycji Miejskich zamontował przy boisku do koszykówki i korcie w rejonie Domu
w dzielnicy Dobra 3 szt. ławek parkowych, betonowych z siedziskiem i oparciem drewnianym.

Kultury

Budżet zadania: 4 000,00 zł
Poniesione koszty: 3 966,75 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 33,25 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań (pkt 4, 5, 6): 67,46 zł
7.

Mieczysław Długosz - "Wyginaj Śmiało Ciało – siłownia na wolnym powietrzu"
(obszar nr 9 Gigant, Leopold – przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano:
• 6 urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, biegacz/narciarz, ławka skośna do ćwiczeń, wioślarz, wyciąg
górny, prasa nożna,
• tablicę regulaminową,
• nawierzchnię z kostki betonowej pod urządzeniami oraz chodnik,
Budżet zadania: 65 805,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 65 805,00 zł
- dokumentacja projektowa: 4 920,00 zł
- roboty budowlane:
60 885,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.

8.

Janusz Bryła - "Obszar sportowo – rekreacyjny przy Osiedlu Gigant" (obszar nr 9 Gigant, Leopold
– przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano:
• 2 betonowe stoły do gry w tenisa stołowego,
• 2 ławki parkowe bez oparcia,
• 2 kosze na śmieci,
• utwardzono kruszywem plac pod ustawienie stołów o wymiarach 12 x 12 m,
Budżet zadania: 11 562,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 11 562,00 zł
- dokumentacja projektowa: 2 460,00 zł
- roboty budowlane:
9 102,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.

9.

Mieczysław Długosz
„Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Marmurowej" (obszar nr 9 Gigant, Leopold –
przy ul. Marmurowej w sąsiedztwie bloków TBS)
W ramach zadania:
• wykonano roboty ziemne związane z rewitalizacją nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej,
• zamontowano nowy zestaw bramek aluminiowych o wymiarach 5 x 2 m wraz z siatkami,
• wykonano ogrodzenie jednostronne z paneli systemowych, stalowych o wymiarach: wysokość 2,30 m,
długość 62 m.
Budżet zadania: 68 883,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 48 954,00 zł
w tym:
- dokumentacja projektowa: 0,00 zł (dokumentacja wykonana w roku 2014)
- roboty budowlane: 48 954,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 19 929,00 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich z uwagi na konieczność uzupełnienia
robót
ziemnych o makroniwelację terenu pod płytę boiska, wykonano roboty ziemne polegające
na nawiezieniu, utwardzeniu i wyrównaniu powierzchni płyty boiska.
Poniesione koszty:

19 929,00 zł

Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.
10. Łukasz Dubiel
"Plac zabaw"
(obszar nr 11 Jeleń - przy ul. Kosów)
W ramach zadania wykonano:
• zestaw zabawowy: zestaw systemowy, 2 rodzaje huśtawek, karuzelę, piaskownicę, 3 rodzaje bujaków
sprężynowych, tablicę do gry w kółko i krzyżyk, tablicę do rysowania podwójną.
Budżet zadania: 49 786,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 49 786,00 zł
- dokumentacja projektowa: 5 596,50 zł
- roboty budowlane:
44 189,50 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.
11. Mariusz Czarny
"Boisko wielofunkcyjne 16 x 32m o nawierzchni poliuretanowej"
(obszar nr 12 Łubowiec – przy ul. Zubrzyckiego)
W ramach zadania wykonano:
• boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o wymiarach16 x 32m,
• montaż 2 bramek do piłki ręcznej wraz z siatkami,
• montaż 2 stojaków do piłki koszykowej,
• obrzeże betonowe o dł. 96 metrów.
Budżet zadania: 122 260,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 116 566,12 zł
- dokumentacja projektowa: 6 765,00 zł
- roboty budowlane: 109 801,12 zł

Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 5 693,88 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył boisko przy ul. Zubrzyckiego – zakup,
dostawa i montaż 2 betonowych koszy na śmieci, 3 ławek parkowych; niwelacja terenu o szerokości
1,5 m od krawędzi boiska.
Poniesione koszty: 5 693,88 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.
12. Mirosław Golec, Stanisława Wirska
"Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Jaworznie"
(obszar nr 13 Niedzieliska)
W ramach zadania zakupiono i wykonano:
• boisko do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 17 x 36 m,
• 2 zestawy do piłki ręcznej.
Budżet zadania: 129 620,00 zł
Poniesione koszty:
Razem:
127 825,36 zł
- dokumentacja projektowa: 7 872,00 zł
- roboty budowlane: 119 953,36 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 1 794,64 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył obiekt w 2 ławki ustawione przy skrajni
boiska.
Poniesione koszty: 1 653,27 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Szkoła Podstawowa Nr 3
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań:

141,37 zł

13. Marek Smolak
"Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum nr 5 w Jaworznie"
(obszar nr 14 Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni)
W ramach zadania zakupiono i zamontowano:
• boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 17 x 30 m,
• kompletne zestawy do siatkówki i koszykówki, 2 kosze na śmieci, 4 ławki parkowe bez oparcia,
• nawierzchnię utwardzoną kostką betonową pod siłownię zewnętrzną, urządzenia do ćwiczeń: biegacz,
orbitrek, wioślarz, drabinka, pylon, podciąg nóg, twister, wahadło-surfer.
Budżet zadania: 215 110,00 zł
Poniesione koszty:
Razem:
144 783,30 zł
- dokumentacja projektowa: 9 840,00 zł; roboty budowlane: 134 943,30 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 70 326,70 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich doposażył obiekt wykonując zadania dodatkowe:
• "Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę podjazdu dla wózków
inwalidzkich przy Gimnazjum Nr 5 w Jaworznie"
Poniesione koszty: 51 045,00 zł
- dokumentacja projektowa: 3 075,00 zł; roboty budowlane: 47 970,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5

•

"Montaż elementów dostosowujących urządzenia łazienki szkolnej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych"

Poniesione koszty: 3 500,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5
•

„Montaż 2 stołów do pingponga, montowanych na zewnątrz przy Gimnazjum Nr 5 w
Jaworznie”

Poniesione koszty: 12 496,80 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Gimnazjum Nr 5
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 3 284,90 zł
14. Urszula Kramarz
"GEOsfera – budowa boiska do plażowej piłki siatkowej"
(obszar nr 16 Pechnik, Podwale, Warpie)
W ramach zadania wykonano:
• boisko do gry w piłkę siatkową plażową o wymiarach pola gry: 16 x 8m,
• montaż zestawu do piłki siatkowej, • ogrodzenie w postaci piłkochwytu wraz z furtką,
• montaż 3 ławek,
• montaż kosza na śmieci,
• trawniki obsiane trawą – 88 m2,
• montaż 3 lamp solarnych.
Budżet zadania: 80 000,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 49 345,10 zł
- dokumentacja projektowa: 5 682,60 zł
- roboty budowlane:
43 662,50 zł
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 30 654,90 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich:
• doposażył boisko do plażowej piłki siatkowej w monitoring,
poniesione koszty: 29 954,60 zł
• wykonano i zamontowano tablicę regulaminową,
poniesione koszty: 700,01 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 0,29 zł
15. Ryszard Stalmarski, Ewa Szpak
"Plac zabaw dla dzieci w Parku Podłęże – Mój jest ten kawałek parku"
(obszar nr 17 Podłęże – wniosek połączony)
W ramach zadania wykonano:
• zakup i montaż zestawu zabawowego: piramida liniowa, 2 huśtawki ważki, zestaw
z domkiem i zjeżdżalnią, huśtawka – dwa krzesła dla dzieci starczych i dwa krzesław
dla maluchów, piaskownica otoczona miejscem do siedzenia, zestaw z domkiem i zjeżdżalnią, bujak
konik, linarium,
• ogrodzenie,
• nawierzchnię bezpieczną,
• prace przygotowawcze.
Budżet zadania: 205 860,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 174 783,00 zł
- dokumentacja projektowa: 0,00 zł
- roboty budowlane: 174 783,00 zł

Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 31 077,00 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich,
• doposażył plac zabaw i wykonał:
montaż 2 koszy na śmieci, montaż 12 ławek, montaż zadaszonego ławo-stołu, górkę saneczkową
o wysokości min. 2M i nachyleniu skarp ok. 35-40%, zabudowę 100 m rury osłonowej do kabli wzdłuż
ogrodzenia placu zabaw pod kolejne etapy rozbudowy placu zabaw;
poniesione koszty: 29 643,00 zł
•

doposazył plac zabaw: montaż zabawki sprawnościowej – równoważnia;
poniesione koszty: 1 400,00 zł

Zadanie zakończone. Administrator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań: 34,00 zł
16. Tomasz Sędor
"Centrum sportowe dzielnicy przy SP 1 (koszykówka, siatkówka, biegi, skok w dal, tor przeszkód
wraz z infrastrukturą dodatkową)"
(obszar nr 20 Śródmieście)
W ramach zadania wykonano:
•
bieżnię
lekkoatletyczną
prostą,
trzytorową
60
m,
o
nawierzchni
poliuretanowej,
• skocznię w dal z rozbiegiem długości 25 m i szerokością 1,5 m o nawierzchni poliuretanowej
wraz
ze skocznią o wymiarach 3 x 8 m wypełnioną piaskiem,
• boisko wielofunkcyjne o wym. 16 x 28 m o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej, mieszczące w
swym obrysie boisko do koszykówki i siatkówki,
• montaż zestawu do piłki siatkowej,
• montaż 2 zestawów do piłki koszykowej,
• montaż toru przeszkód (4 urządzenia sprawnościowe z nawierzchnią piaszczystą pod nimi,
• montaż tablicy regulaminowej,
• montaż kamery monitorującej i rejestratora,
• chodnik z kostki betonowej,
• montaż 2 ławek.
Budżet zadania: 196 330,00 zł
Poniesione koszty:
Razem: 195 760,00 zł
- dokumentacja projektowa: 14 760,00 zł
- roboty budowlane: 181 000,00 zł
Oszczędności po zrealizowaniu ww. zadania: 570,00 zł
W ramach oszczędności Wydział Inwestycji Miejskich,
• doposażył obiekt (SP Nr 1) w 2 betonowe kosze na śmici,
poniesione koszty: 570,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: dyrektor ZSP Nr 1
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadań.
17. inicjatywa mieszkańców obszaru – "Strefa rekreacyjna Jeleń”
(obszar nr 11 Jeleń)
W ramach zadania wykonano:
• huśtawka wahadłowa-siedzisko bocianie gniazdo,
• podbudowy i obrzeża placu,
• montaż ogrodzenia i furtki,
• nawierzchnię piaskową,
• nawierzchnię poliuretanową pod urządzeniami,
• trawnik wraz z siewem trawy,

• montaż tablicy regulaminowej,
• montaż ławki bez oparcia,
• montaż 2 ławek z oparciem,
• montaż 4 koszy metalowych z daszkiem,
• montaż 2 stojaków na rowery,
• montaż zestawu siłowego: orbitrek, biegacz, twister, wyciąg górny, narciarz, surfer
Budżet zadania: 100 385,00 zł
Poniesione koszty: 100 325,66 zł
Zadanie zakończone. Administrator: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania: 59,34 zł
18. Anna Hassa – wykorzystanie oszczędności z I edycji JBO 2014 rok.
(obszar nr 5 Ciężkowice)
Środki finansowe na realizację zadania w wysokości 1 900,00 zł pochodzą z oszczędności z I edycji JBO
2014 rok.
W ramach zadania doposażono boisko przy SP 18 zrealizowanego w I edycji JBO w 3 betonowe kosze
na śmieci. Zakres prac został omówiony szczegółowo z dyrektor SP 18.
Budżet zadania: 1 900,00 zł
Poniesione koszty: 1 900,00 zł
Zadanie zakończone. Administrator: dyrektor SP 18
Brak oszczędności w obszarze po zrealizowaniu ww. zadania.
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Grzegorz Cyran

