Informacja dotycząca realizacji zadań gospodarczych w 2010 r
Lp.

Nazwa zadania

1

2

1.

Budowa krytej pływalni w
Krapkowicach

2.

Budowa kanalizacji deszczowej
osiedla domków jednorodzinnych
przy ul. Prudnickiej w
Krapkowicach

3.

Budowa boiska sportowego w
ramach programu „ORLIK”

Poniesione nakłady (zł.)
Od początku
W roku 2010

Zakres rzeczowy,
uwagi

3

4

5

16 907 059,82

1 233 140,53

732 052,89

686 030,82

1 200 297,37

1 200 297,37

Budowę rozpoczęto w październiku 2007 r, zakończono w
grudniu 2009 r. Otwarcie i przekazanie do uŜytkowania nastąpiło
08 stycznia 2010 r.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16,9 mln. zł. w tym:
- dokumentacja 224,0 tys. zł
- roboty budowlane 15 614,9 tys. zł.
- pozostałe (nadzory, odsetki od zaciągniętego kredytu, koszty
rozruchu itp.) 1 061,1 tys. zł.
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w kwocie 740 tys. zł. oraz zaciągnięto kredyt
w BOŚ w wys. 13 mln. zł.
Inwestycja była związana z budową pływalni. równocześnie
podłączono istniejące prowizoryczne „deszczówki” z ul. Azali,
Sportowej i Wyzwolenia. Docelowo do wybudowanego
kolektora moŜna będzie włączyć kanalizacje deszczowe z całego
osiedla. Zrealizowany etap dotyczył budowy kanalizacji
deszczowej od ul. Wrzosów poprzez ul. Sportową z
odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Osobłogi.
Etap ten obejmował budowę kanału deszczowego Ø 800 dł.459
mb, wykonanie rowu otwartego o dł. 116 mb. oraz wbudowanie
separatora substancji ropopochodnych.
Zadanie zakończono pod koniec marca 2010 r.
Inwestycja obejmowała budowę:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym.
50x30 m
- boisko do piłki noŜnej o naw. z trawy syntetycz. o wym. 62x30
- budynek zaplecza o pow. zabudowy 55,75 m2
- powierzchnie utwardzone 721 m2
Zadanie rozpoczęto 01.07.2010 r a zakończono 06.09.2010 r.
Pozwolenie na uŜytkowanie otrzymano 09.11.2010 r
1

1
4.

2
Rozbudowa i przebudowa
Krapkowickiego Domu Kultury

3
2 272 567,06

4
1 864 062,19

5.

Opracowanie dokumentacji na
budowę sali gimnastycznej przy
PSP w śywocicach

34 160,00

34 160,00

5
Zadanie polegało na ;
-rozbudowie KDK o pomieszczenia zaplecza sceny o łącznej
pow. uŜytkowej 148,1 m2
-rozbudowie sceny sali widowiskowej (powiększono o 46 m2)
- modernizacji sali widowiskowej
- dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepełnosprawne oraz do wymagań technicznych w zakresie
p.poŜ
- wykonaniu nowej instalacji nagłośnienia i oświetlenia sali
widowiskowej
Roboty rozpoczęto 05.05.2010 r , odbiór nastąpił 09.12.2010 r,
pozwolenie na uŜytkowanie uzyskano 07.01.2011 r
Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 272 567,06 zł. w
tym roboty budowlane 2 186 276,32.
Na zadanie uzyskano dotację z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w
wysokości 85% kosztów kwalifikowanych co stanowiło
1 834 457,75 zł.
Do zapłaty w 2011 r pozostała kwota 350 676,87 zł. z czego
256 978,83 zostanie pokrytych z dotacji.
Na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na budowę Sali gimnastycznej wraz z
pomieszczeniami socjalnymi łącznie z infrastrukturą zewnętrzną
odpowiedziało pięć biur projektowych.
Najkorzystniejszą ofertą przedstawiło biuro „ Usługi budowlane
z Zakresu Projektowania i Nadzorowania – Adam Nossol, 47-344
Walce, ul. Lipowa 4 z ceną brutto 34 160,00 zł.
Umowę podpisano 01.10.2009 r.
Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu
łącznie z pozwoleniem na budowę 11.02.2010 r.

2

1
6.

2
Przebudowa ul. Sienkiewicza w
Steblowie

3
288 277,38

4
288 258,72

5
Zadanie rozpoczęto 02.08.2010 a zakończono 21.10.2010 r.
Inwestycja obejmowała:
- przebudowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej
ogółem 300 mb
- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni
1587 m2.
Całkowity koszt wyniósł 346 038,68 Kwota 57 761,30 pozostała
do zapłaty z budŜetu na 2011 r.

7.

Przebudowa ul. Górnej w
Krapkowicach

1 038 730,50

1 014 704,50

Zadanie rozpoczęto 25. 03.2010 r a zakończono 06.08.2010 r
Zakres robót:
- rozebranie krawęŜników 2 300 m b
- rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 2 400 m2
- frezowanie nawierzchni asfalt. 6 500m2
- ułoŜenie krawęŜników 2 300 mb
- chodniki z kostki betonowej 3 195 m2
- budowa nawierzchni z asfaltobetonu 6 500 m2
Zadanie współfinansowane z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 507 302,41 zł.

8.

Rozbudowa parkingu przy ul. 1-go
Maja w Krapkowicach

54 296,08

54 296,08

Powiększenie parkingu przy ul. 1-go Maja w Krapkowicach
poprzez dodatkowe utwardzenie kostką brukowa betonową
powierzchni 408 m2 łącznie z wykonaniem podbudowy oraz
okrawęŜnikowania.
Roboty wykonano w m-cu kwietniu 2010 r

9.

Budowa oświetlenia ulicznego w
pasie drogi gminnej ul. Ogrodowej i
Ligonia w Steblowie

41 018,91

41 018,91

W ramach inwestycji rozbudowano linię oświetlenia ulicznego
na odcinku 385 mb. Ustawiono 8 szt słupów oświetleniowych
stalowych wraz z oprawami OUS 100 z czego 5 szt. na
ul. Ogrodowej oraz 3 szt. na ul. Ligonia.

3

1
10.

2
Opracowanie dokumentacji na
przebudowę drogi gminnej
ul. 3 Maja w Krapkowicach

11.

Zakup tłucznia na wykonanie
nawierzchni tłuczniowej drogi
gminnej ul. Limanowskiego wzdłuŜ
zakładów SILOCO i FRESH
SALATE GARDEN
Droga do terenów inwestycyjnych
„Przysiółek Posiłek”

12.

3
37 576,56

4
37 576,56

61 000

61 000

19 350,72

14 299,92

Wydatek dotyczy opracowania programu funkcjonalno –
uŜytkowego 5 002,00 zł. oraz studium wykonalności 8 540,0 zł
reszta to koszt map.
Budowa obejmować będzie:
- budowę ronda na skrzyŜowaniu z drogą krajową nr 45
Budowę drogi szer. 6,5 m o nawierzchni z asfaltobetonu o łącznej
długości 830 mb. Droga ma być przeznaczona dla ruchu
pojazdów o większym tonaŜu.
Zakupiono parkomaty w ilości 3 szt., które zostały zamontowane
na parkingach przy ul. Damrota szt. 1 oraz ul. 1 Maja szt. 2
MontaŜ linii oświetleniowej o dł. 150 mb wraz z oprawami
zagłębionymi w nawierzchni chodnika wzdłuŜ muru
cmentarnego w ilości 10 szt.

13.

Zakup parkomatów

50 444,60

50 444,60

14.

Oświetlenie części chodnika przy
ul. 3 Maja w Krapkowicach

17 172,32

17 172,32

5
Dokumentację opracowało Biuro Usług Technicznych
DROGTOM.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi ul. 3 Maja na dł. 1750 mb tj
od ul. Mickiewicza do ul. OdrowąŜów. W ramach przebudowy
wykonanych zostanie :
- jezdnia z asfaltobetonu o pow. 15 262,50 m2
- chodniki o pow. 4 595,5 m2
- przebudowa urządzeń odwadniających
- wykonanie trzech zatok autobusowych
PowyŜsze zadanie finansowane będzie z Narodowego programu
Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 50 % kosztów
kwalifikowanych. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę
3 434 370,70. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to
kwiecień 2010 r
Kwota 61 000 zł dotyczy zakupu i dowiezienia na miejsce
wbudowania 1 000 t tłucznia.
Przedmiotowy odcinek drogi z dostarczonego materiału wykonali
właściciele przyległych zakładów na własny koszt.

4

1
15.

16.

17.

2
Monitoring terenu
zrekultywowanego po wysypisku
przy ul. Limanowskiego w
Krapkowicach
Utwardzenie placu przy boisku
sportowym LZS w śywocicach

3
11 000,00

4
11 000,00

5
Zakres obejmował zakup i montaŜ kamery wraz z podglądem
wizyjnym zlokalizowanym w siedzibie StraŜy Miejskiej
Krapkowic.

36 601,31

36 601,31

Przygotowanie map do celów
projektowych

15 916,63

15 916,63

Utwardzenie placu kostką betonową o pow. 550,0 m2
Tren utwardzony słuŜy między innymi pod ustawienie namiotu
podczas organizowania imprez oraz jako parking.
Wydatek dotyczy opracowania map do celów projektowych na
następujące zadania :
-chodnik ze ścieŜką rowerową wzdłuŜ ul. Prudnickiej w
Steblowie od ul. Cmentarnej do granicy gminy Krapkowice z
gminą Strzeleczki 1875,50 zł.
- budowa drogi do terenów inwestycyjnych za POM Krapkowice
1098,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej ul. Kozielska w Krapkowicach
3 549,13
- Przebudowa drogi gminnej w Steblowie, ul. Mickiewicza i
Kopernika 7564,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 45 z drogą
wojewódzką 415 w miejscowości Gwoździce 1 830,00zł.

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a):
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Andrzej Klaka – inspektor ds. inwestycji
2011-01-20
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Zadania planowane do realizacji w 2011 r

Lp.

1

1.

Nazwa zadania

2

Budowa Sali
gimnastycznej przy
PSP w śywocicach

Wartość robót
wg kosztorysu
inwestorskiego
(zł.)
3

1 524 025,55

Kwota w budŜecie
w tym
2011
2012
2013
4

1 500 000

5

75 970

6

-

Zakres rzeczowy,
Uwagi

7

Inwestycja polegać będzie na budowie budynku sali
gimnastycznej o wym. 29,56x18,36.Część budynku w
którym mieści się sala gimnastyczna ma wys. 7,49 m
natomiast część zaplecza 4,34 m. Powierzchnia
uŜytkowa wynosi 427,84 m2 z czego sala ćwiczeń
264,48 m2 (23,20x 11,40).
Do ogrzewania budynku zostanie wykorzystane
geotermalne źródło ciepła.
Na budowę sali został ogłoszony przetarg. Otwarcie
ofert nastąpiło 15.grudnia 2010 r. Ofertę z najniŜszą
ceną złoŜyła Firma InŜynierska „ALOG” z Reńskiej
Wsi z kwotą 1 363 879,04 zł.
Na realizację zadania został złoŜony wniosek o
dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoje
Obszarów Wiejskich. Maksymalne dofinansowani
moŜe wynieść 500 tys. zł.
Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zostaną
zakończone procedury przetargowe i nastąpi
podpisanie umowy z wykonawcą robót.

6

1

2

2.

Remont drogi
gminnej, ul. 3 Maja w
Krapkowicach

3.

Budową drogi
dojazdowej do
terenów
inwestycyjnychprzysiółek Posiłek.,
obręb Dąbrówka
Górna i Rogów
Opolski

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a):
Data wytworzenia:

3

4

3 434 370,70

3 100 000

8 307 333,00
(wartości
zadania zgodna
z programem
funkcjonalnouŜytkowym)

100 000

5

6

-

-

5301601

7

Dokumentację opracowało Biuro Usług Technicznych
DROGTOM.
Przebudowa obejmuje odcinek drogi ul. 3 Maja na
dł. 1750 mb tj od ul. Mickiewicza do ul. OdrowąŜów.
W ramach przebudowy wykonanych zostanie :
- jezdnia z asfaltobetonu o pow. 15 262,50 m2
- chodniki o pow. 4 595,5 m2
- przebudowa urządzeń odwadniających
- wykonanie trzech zatok autobusowych
PowyŜsze zadanie finansowane będzie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 50 %
kosztów kwalifikowanych. Kosztorys inwestorski
opiewa na kwotę 3 434 370,70. Przewidywany termin
rozpoczęcia prac to kwiecień 2011 r zakończenia
koniec września 2011 r.

2905732 Zadanie będzie dofinansowane w formie refundacji z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie
zadania zgodnie z podpisaną umową będzie wynosiło
85 % kosztów kwalifikowanych.

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Andrzej Klaka – inspektor ds. inwestycji
2011-01-20
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