
^rodW przeznacza si^ na:

ReaRzacja robdt

Lladrzychdw
BUQART Jan Drdidi z Nysy za kwot 1 S50.00 zt opracowat kosztorys
inwestorski, przedmiar robdt oraz organizacje ruchu dla I etapu robdt z
zgodniezzawataumowa^. do 28.06.2017r.

2Konradowa
Kosztorys inwestorski zakwot^ 1845^)0 zt wydzielil ZWgnlewRegub-
STUDIO Zz Nysy.

Umowe na wykonanie III etapu robdt zawatro w dniu 04.04.2O17r. z
Wiesiawem Bisem - Brukarstwo I Ushigl Budowalne z Konradowej na
kwote 242 442^3 zt
Zakres robdt obejmuje wykonanie oddnka drogi o dt ok. 134,60m.
Jezdna i wjazdy wykonane zostan^ z mieszanek mineralno - bttumkznydi
gr. 8 cm - 569,40 m2 i z kostki betonowej gr. 8 cm -16130 m2. Wykoana
zostanie kanalizacja deszczowa z rur PEHD • 315 - 94 m i # 200 - 6 m wraz z
wpustand uBcznymi - 4 szt I i studniami rewizyjnymi - 4szt Przebudowana
zostanie linia telekomunikacyjna, zamontowany 1 ship oiwietlentowy
wraz z budowa 11 m instalaqi energetycznej.
Nadzdr inwestorski sprawuje Mariusz Stadnik - Ushigl Inwestycyjne w
Budownictwiez Nysy, zakwotg 7 000,00 zt

3.Goiwinowke ui. Szkolna - II etap
ARTERIA S.C.Z. Regula, S. Ceiary za kwote 150030 zlwydzieBt kosztorys
IpwestorsM i przedmiar robdt

4.Regulice-lletap
Kosztorys inwestorski za kwot^ 43030 zl wydzieM Grzegorz MarkowsU -
Ushi Kosztorysowew Budownictwle

Umow^ na wykonanie robdt, na kwote 198 391^47 zt zawarto w dniu
19.0.2017r. z firm^ BDM 2 Nysy z terminem wyfconania do 15.07.2017r.
2akres robdt obejmuje: wylconanie drogi o dhjgoSd 46 m I szerokoid 5m.
Jezdnia wyfconana zostanie z betonu asfaltowego - 299,30m2, zjazdy
chodnikl i opasU z kosdd betonowej o gr. 8 cm -168,70 mX Odtworzona
zostanie nawierzchnla z betonu asfaltowego w drodze powtatowej
na odcinku 135 m2. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa z or p 315
179mIzruro 160- 3,7mwrazzwpustamlulicznyml,studziertkami
osacMkowymi i rewizyjnymi. Zamontowane zostanie oznakowanle     '
pionowe.
Nadzdr inwestorski sprawuje Pawef Srebrny - Przedsieblorstwo
Budowlano - Ushigowe z Opola, za kwote 5 20030 a

5.S^kowice
II. Dokumentacje projektowe:
LSekowice - fundusz sotecki 8298^9

3775OC

3775OC

1350084,5;
wtym

fudusz sotedd
8 298,49

13500840
tym

fuduszsotedd
829M9

Budowz drdg na obszaradt wiejsUdi
rozdzial 60016 $6050

odb pne2i)aaa si* na:

ReahzacJa robdt:
dzielnicaGdmaWiei
ul. Niezapominajek i Chabrdw

imowe na opracowanie dokumentacjl projektowej na kwote 23 98500 il
jwarto w dnhi 27.04.2017r. Z Twnaszem NHkrutam - INWENTIN Z Nysy.

remrin wykonania dokumentacjl projektowej okre^ono na dzbd 17.07.2017r.

. uLOpawska
irterta s.c Z. Regub, S. Cebry z Nysy za kwot^ 2 50000 A
pracowata kosztorys inwestorski, przedmiar robdt oraz ofganizac^^

ichu dla II etapu robdt

Nadzdr inwestorski sprawuje XURNATOWSKI sx. S. Kurnatowskt
L Kumatowska 2 Nysy, zakwot^ 6150,00^.

Jmowe na wylconanie robdt na kwote 539 436^41A zawarto t
Uardnem WdowikowsUm prowadz^ym firmt pn. EUROBRUK z RedsMej WsL
iakres robdt obeimuje wykonanie drogj o dl ok 123 m. Jezdnia I parkins
wykonany zostaniezkostkibetonowejogr.8cm.-1082,1 m2,
diodnik rdwniel z kosdd betonowe^ o gr. 8 cm - 345,7 m2, kanafeac^a
deszczowa ok 200 m^amontowane zostana studnie rewizyine - 7 szt,
sledgazowaodt55,7m,siedwododagowa-77,7m,kanalizacjasanitarna -
1460 m, kistalacta etektryczna oraz zamontcwane zostana 3 sfcjpy
o^wiedeniowe.

uLWiasenna
lariusz Stadnik - Ushigl lnwestycy)ne w Budownictwle za kwotg

65000 zt wydzielil kosztorys inwestorski 1 przedmiar robdt zwivanyd) z
budowa sfeci kanalizacp sanitamej i sted wododagowei

Dokumentazle pn^faktowe

uL Konopniddel + realizacja
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w id. Konopnfcide)
opracowafcARTERIAs.cZ.Reguta,S.Cet3ryzNysyzakwott 14145O0zt

ul. Nowowiejska
^ykonawca dokumentacii projektowej jest ARTERIA s.c Z. Regula,

Ceiary za kwot^ 35 670,00 zt z terminem wykonania do 15.09.2017r.

utBataHondwditopsklch
uL2wiffciiW^ury

.Odszkodowanlalwytcupygnintdw

i kwot^ 140 000,00 zt nabyto nieruchomo^d o powierzctmi 0,1094 ha
dziaRunr 53/15 i 55/1 przy ut Olugasza w Nysie.

140000OC940500O0rozdzial 6001656060

15729500

1729500

210693500

116643500

2106935.00

1166435,00

Jdowt drdgw mieicb
wtym:
ozdzlai 60016 $6050

Transport I bczno^^
dzbt6C0

WydatUna
dzbd

30.06JD17

ztego:Naktady
pbnowane
na rod 2017

Termin
zakodczeniaprzetargu

Sprawozdanie t wyfconania inwestycji w I p6roczu 2017

Zakicmlc nr4do Wormacfl zwykonanb budtetu Gminy Nysa a I pdkoae 2M7t.



1. Dokumentacje projektowe:
L droga w Niwnicy - dziaflca nr 85 + rea&zacja
Dokumentacja projektowa w opracowaniu prz^ Alkie Banadr - Uslugf
Projektowe z Nysy zterminem wykonania do 29.09.2017r.za kwote
319X40 A

2. droga do boiska sportowego w Ntwnicy + realhacja

3 drogi za przystankiem PKSw Wwntoy+naHzacja

1. ReaHzacja robdt:
os. prey ul. Mickiewtoza - Powstadcdw Sigskich - HI eta - uL Bursztynmn

MirosiaBartodia-PROJEKTzNysyzakwote^8S040A wydzieBkosztorys
inwestorski wraz z przedmiarem robdt.

IL Dokumentacje projektowe                                         ;
1. ul. MRosza

^rodki na opracowanie ctokumentacji projektoweL

Srodkl na opracowanie dofcumentac^ projektowej.

jrodki na infrastruktutg oraz eiementy odpowledziaine za poprawe
bezpieczedstwa na drogach.

2 Regufe,S.Ceiary-ARTERIAs.c zNysyzakwote 3690,XAopracowaB
dokumentacje projektowg przebudowy zjazdu z drogi gminmj
z ullcy Reymonta.

Dokumentacje projektowg przebudowy drogi w opracowanhi przez
ARTERIA s.c Z. Regula S. Celary z Nysy za kwote 28 0X40 A z terndnem
wykonania do 31.08.2017r.
Srodkl na opracowanle dokumentacji projektowej. Planowane jest zkxtenie
wntosku o dofinansowanie zadania w ramach Pragramu Gminnej 1
powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019

Kosztorys inwestorski za kwote 4^30 A wydzieNtGrzegorz MarkowsU -
Ustugl Kosztorysowe w Budownictwie.

2e Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dzinnik budowy za 2443 A

Umowe na wykonanie robdt na kwote 298 737,74 A zawarto z Wiesiawem
Bisem - Brukarstwo i Ustogi Budowiane Wleslaw Bis z termmem wykonania
do 3O.06.2O17r. Zares umowy obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni
(asfalt) -1296m2, chodniki z kostki betonowej - 254m2, zjazdy do posesjl
oraz plac z kostki betonowej 394 m2, utolenie krawelnikdw betonowych
538 m, obrzety 238,7 m, studnie rewizyjne • 1X0 -1 szL, wpusty
ullczne - 5 szt oraz wykonanie kanalizacji deszczowej • 315 - 2635 mb,

2X-46,73mb.

SrodM na neaBzacje 1 etapu.

Srodkl na realizacje.

SrodW przeznacza sig na realizacie drdg na terenie INVEST PARK,
ui. KaczkowsUego oraz ul. Kaczkowsldego - Brodzldskiego.

Planowane jest ztoienie wntosku o dofinansowanie zadania w ramach RPO
WO 2014 - 2020 dziabnfe 6.1.

P. Srebrny z Opola, za kwotg 9 5X40 A

Dofinansowaide w ramach PROW.

2e Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dzbmk budowy za 2443 A

Wykonawcg robdt jest Henryk Pteiniak POL - BUD z Nysy za 650 004,12 A
Termbi wykonania robdt okreSlono na dzied 3O.O7.2O17r.
Zakres robdt obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek rrdnerabro -
bitumitznych (148130 m2), nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 (708,70m2)
chodnik i pobocza z kostki betonowej gr. 8 (50630 m2). Wykonana zostania
kanakzacja deszczowa orazzamontowane zostang oprawy ofwietleniowe.

Ze Starostwa Powiatowegow Nysie pobrano dzinnik budowy za 2443 A

Umowe na wykonanie robdt^ nakwote 992 87641 A, zawarto wdniu
22.03.2017r. z Pawfem Btsem - BUD8IS Pawel Bis z Konradowej z termkiem
wykonania do 1309.2017r. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowe
publlcznej drogi gminnej o dt. 389 mb tgczgcej Slestrzechowlce

drogg powiatowg nr 16320, przebudowa 2 skrzyiowad - z drogg goring
powiatowg, montai barter energochtonnych o Igcznej dt. 217 mb,
tudowa przytgcza kanalizacji deszczowej o Igcznej dt. 50 m wraz z

wpustaml ulicznymi oraz odwodnieniem linioweym o 4.125 mb; remont
owu przydroinego na odcinku IX mb z przebudowg 5 przepustdw pod

zjazdami na posesje I zarurowaniem rowu o dt IS m; dobudowanie
przytgcza kanalizacji sanitamej 1 wododggowej (koszt ntekwalifikowany),
montai 5 nowych opraw o^wietieniowych na i stniejgcych stupach,
rvowe oznakowanie pionowe i poziome wg .Projektu docetowej
organizacji ruchu', wydnka koiidujgcych drzew i krzewdw. Powierzchnie:
jezdnia 2 597 m2, chodniM 1013 m2, zatoka parkingowa 145 m2 - 7 mtejsc
parkbigowych w tym 1 dla os. niepekrosprawnych, zatoka autobusowa

86m2,trawniki20Om2.

Nadzdr inwestorski sprawuje KURNATOWSKI s.c S. KumatowskL
. Kumatowska z Nysy, za kwote IB 5X40 A

Decyzjg Wojewody Opolskiego przyznane zostato dofinansowanie zadania
w ramach Programu Gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 w kwode 489 571,79 zl - 50% kosztdw kwafifikowakiych zadania.

0,X

2850.X

0,X

0.X

3690,00

0,00

45533

040

040

418240

31539340

69214542

11600040

22727730

1000,00

60000,00

20000,00

35 000,00

302 00040

5000040

3000040

114500040

54195740

699547,00

116000,00

22727730

100040

6000040

2000040

3S0004O

30200040

5000040

30 00040

674500040

133000040

139083340

30.06.2017

30.074017

15.09.2017

2143.2017

09.03.2017

0343.2017

Budowa drdg na oboarach wtejsldch
rozdziat 60017 6060

Budowa d idg w mlefcie
wtym:
razdziat 60017 6050

Budowa d ro^ relacji Kepnica - VWerzMedce
rozdziai 60016 6050

Budowa crogl reiacjl 2totoglowice - Rusodn
rozdziat &16 6050

Poprawa lezpieczedstwa na drogadi gmlnnych
rozdziat 61016 6050

Przebudc wa drogi w ukcy Frandszkadskiej
razdziat 60016 6050

Przebudc wa drogi w Kepnicy
razdziat (0016 6050

Rewrtaliz acja zabytkowego Centrum Nysy
poprzez • tworzenie aktywizujgcego spotecznie
miejsca spotkad w zabytkowym Rynku Nysy
rozdziat 60016 6050

Przebudowa chodnHca w Jedrzychowie
w obrebie ul. Radzikowtddej i uL Wiejskiej
rozdziat 60016 6050

Drogi lot able do terendw biwestycyjnych
rozdziai 60016 6050

Budowa drogi w Wyszkowie ^igskim
rozdziai 50016 6060

Przebur owa drogi w Siestrzechowicach
rozdziai 60016 6050
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5rodMna wdroienie systemu ochrony antyspamowej poczty
eiektronicznej, wymiane centrali teiefonicznej, rozbudowe
systemu SAP w zakrese pomieszczenia techntanego pok. 115.

architektoniczng osiedia za kwotg 4 300XB zl
protok6i odbioru z dnia 10.O6.2O17T.

Dokumentacje projektowa budowy osiedia wielorodzbinego opracowala
firmaARCHi-CONCEPT PiotrOpalka z Nysy zakwote 145 800/Bzl
protokbl odbioru z dnia 30.05.2017T.

Opracowano kosztorysy inwestorskie, wykonano remonty mieszkali
komunatnych i socjakiych, wymienkmo kistalacje dektryczng,
dobudowano praewody kominowe.

Zakwote53100XBzl nabytonieruchomoicpoiotongwNysie -dziatka
nr 51/4 k.m. 5 obrcbewidencvJny-WnJblewskiegoopow. 0X1798 ha-akt
notarialny Repertorium A nr 1935/2017 z dnia 18.04.2017r.

Nie wydatkowano ^rodkdw.
5rodM na zaptatg za dokumentac^e projektowg.

Pracownia Architektury 1 wn^trz szymon Pleszczak za kwotg 11562XBzl
wykonal dokumentacje projektowg aranlacji wngtrz adoptowanych
pomieszczert PTTK.

Ztozono zamiar projektowy. Planowane jest ztoienie wniosku o
dofinansowanie zadania w ramach programu INTERREG VA

itodU na zaplate za dokumentacje projektow^przebudowy dwum PKP w
Nysie na Centrum FTzesiadkowe.

W dnhi 30.06.2017r. zawarto umow^ na dofinansowanie zadania w ramach
programu RPO WO 2014 - 2020 dziaianie 3.L1. na kwotg 19 6Q3 59937 zl

Przeniesienie prawa wtasnoicl na rzecz osoby prawnej do dzialM nr 690/2
w Domaszkowicach w zam'ian za dziatkg nr 61/8 w Domaszkowicach,
uchwata nr XXXIV/539/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30.03.2017r. -
akt notariabry Repertorium A nr 5126/2017 z dnia 3L05.2017r.

5rodM na zapbtg za dokumentacje prpfektow^.

6rodkl na zaplatg za dckumentacje prejektowe.

^rodW na infrastrukturg oraz elementy odpowiedzialne za poprawg
bezpieczeiistwa na drogach.
Z Pawlem Opalkg - PtANBUD z Nysy na kwotc 18 450,00 zt
zawarto umawg na opracowanie dokumentacji pro^ektowe) remontu
obiektu mostowego - Madid zlokalizowanej w ciggu wewnetrzne^ drofi
gminnej. Terminem wykonania do 3L08.2017r.

6rodkl na opracowanie dokumentacji projektowej drogi (obecnie polnej)
biegngcel od Glebinowa przy oirodku-Bl^kitna Zatoka" do Wd^dc - do
granicy gminy Otmuchdw. Opracowanie dokumentadi projektowej umatBwi
zkxlenie wniosku o dofmansowanie z FOGR.

Wykonawca robdt zgodnie z zawart^ w dniu 29.06.2017r. unrowg
bedzieRyszardBitobran-DROG-BETzOtmuchowa,zakwote 146 38737 zl
terminem wykonania do 2S.08.2017r. Zakres robdt obejmuje wykonanie

nawierzchnifcieikizkostkibrukowej - 400 m2 i chodniW - 310 m2.
KanaBzacja deszczowa #200 -12,42 mb 1 15 - 209,14 mb, studnia 01000-

szt 0 500 - 6 szt, dek z pre^^brykatdw betonowych - koryta betonowe
trtjkatne-200 m.

Nadzdr inwestorski sprawu|e Mariusz Stadnlk za kwote 3 000XB zt

Na zadanie przyznane zostalo dofinansowanle w ramadi PROW na fade
2014-2020 w kwocie 126 S35XB zl

Ookumentacja projektowa w opracowaniu przez Z. Reguia i 3 Ceiary - ARTTRIA
s.c. z Nysy za kwot^ 10 086XB zl. i terminem wykonania do 15.08^017r.

Dokumentacje projektow^ budowy fcieiM za kwote 13 530,00 zLopracowal
Z. Reguia 1S. Cebrv-AKTERIAs^. z Nvsy
protofatt odbioru z dnia 17.05.2017y.

Ze Starostwa Powiatowego w Nysie pobrano dzkwk budowy za 24^3 zt

Pawel Bis - BOEWS z Konradowe) za kwot^ 19 097XB it, wykonal zjazd z
paridngu ul. Kusocirtskiego na uL Prusa.

protokdt odbiora i dnia 28.03.2O17r.
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Komputeryzacja (informatyzacfa)
Urz^du Uiejsklego
rozdzial 75023 6050

Admlnbrada pubOczna
dziat75U

Razem criat 700

Budowa domdw wietorodzinnych wraz
z zagosp zdarowanle terenu w Nysie
przy ul. 1 ranciszkariskiej
rozdzial 70095 6050

Popraw; stanu techntanego
lokali m eszkalnych
rozdzial 70095 6050

Nabycie nieruchomod
rozdzial 7OOQ5 6060

Gospod irka mieszkaniowa
dziat70li

Razem criat 630

07.062017

Rewitali acja Reduty KardynalsHej na
CentruiT Kulturahw - Wystawiennicze
Twierdr Nysaz zagospodarowanieni
terenu f rzyiegiego
rozdzial 53003 6050

Adaptat ja pomieszczeii PTTK w Nysie
przyul. (rackiejnaCentrum
Informa :)i Turystyczne)
rozdzial 63003 6050

Zyciew Twterdzy - zwk^kszenie atrakcyjnoid
1 dostep ro&i do obfektdw Twierdzy Nysa
rozdzial 53003 6050

Turystyiadzial630
Razem c rial 600

Centrum przesiadkowe w Nysie
rozdzial 50095 6050

Centruir przwiadkowe w Nysie -
przebud owa ulic: Kolejowa,
Wrodav ska Rynek, Celna wraz
systeme n transportu
inteliger tnym 1 zakupem taboru
niskoem syjnego
rozdzial 50095 6050

Zamaiara nieruchomoid pomigdzy Gming Nysa
aosob^ prawna
rozdziat 60017 6060

Budowa parkingu przy id. Zwyd^stwa -
KusotiiVkiegowNyste
rozdzial60017 6050

Budowa parkingu przy cmentarzo w Mwnlcy
rozdziat 60017 6050

Poprawi: bezpieczeristwa na drogach gminnych
rozdzial 60017 6050

Budowa drogl z Gleblnowa do Wdjcic
rozdzial 60017 6050

Budowa clagu pieszo - rowerowgo
w Skoro drawie
rozdzial 60017 6060

Przebucowachodnika wrazzzatokg
paritinguw^ w Nysie przy
ui. Mari tcklej
razdziat 60017 6050

Budows Sdeiki od id. Kadtubka da
id. SiowartskieiwNvsie
rozdzial 60017 S 6050

Budow; paridngu ut. Kusodrisfclego w Nysie
KOdziat 60017 60S0
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Wykonawcg robdt jest Jerzy Przemyski Budownfctwo Ogdlne z Bodzanowa.
Za kwote 20 000,00 zl. wyfcona wymiane pokrycia dachu z dacbdwki na
blachodachdwke - 100m 2, zamontowal rynny i rury spustowe oraz 4 okna.
Termin wykonania zgodnle z zawartg w dniu 21_06.2017r. umowg
okreOono na dziert 172)7.2017.

Umowe na wykonanie robdt zawarto w dniu 29.06.2O17r.z Tomaszem
Swkterskim 1 Krystyng 5widerskg - P.P.H.U INSTALEX z Nysy, na kwote
69 98928 a i terminem wykonania do 15.082017T.

WymianewewnetrzeiRnRzasialjgcej wraz z rozdzidnicaml pietrowymi w
budynku szkoty orazwymiany czefdowei instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach iwiedicy za kwote 30 0002X1 zt wykonal Zakkad Instalacji
Elektrycznych Wojciech Klepacki z Nysy.

Z firmg PAKO - BRUK S^zeszek Eugenhisz z Pakosiawic na kwote 30 0002X3
zt zawarto umowe na wybrukowanie nawierzehni przed budynkiem Szkoly.

Przedsiebiorstwo Handowro - Ustugowe ZET3CA Krzysztof ZieiMsU z G6ry
wykonal modemizacje sail gimnastycznej za kwote 25 902,66 zL

Srodki na realizac^e H etapu.

EURO PtOT MarekBochrazUjazduza kwote 6 709/43 ztdotanzyl
dementy agrodzenia tj. slupki i pande.

Hurtownia MateriaWw Budowianych DOMAT z Nysy dostarczyta 0^3751
cementu za 145,00 zt.

Z Zakiadem widobranlowym PITER KRa Piotr z Gkjchobz zawarto umowe na
mortal element6w ogrodzenia (siupki i pande) - koszt 25 0422X3 zt

Srodki na dostwe i montat

Zadanie dotyczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego, skoczni w
dal i trdiskoku, sprawno^clowego placu zabaw przy Zespole Szkolno -
PrzedszkolnymwBiaiejNyskiej oraz budowa Sail gimnastycznej w Zespole
Szkolno- PrzedszkolnymwNiwnky.

W ramach zadania BUDART Jan Drdidlz Nysy za kwote 4 9002X3 zl.
dostosowal dokumentacje projektowg budowy boiska sportowego
w Biatej Nyskiej do wymogdw programu.

Nadzdr kiwestorsU nad zadaniem sprawowad bedzie za kwote 7 OOOLOOzl
MariuszStadnik - Ustugi inwestycyjne w Budownktwie.

ZJotono wniosek 0 dofinansowanie zadania w ramadi Progmma razwaju
szkolrej infrastruktury sportowej - edycja 2017.

Srodkl na zakup.

Dostarczono materiaty na prace zwigzane z modernizacjg dwdch boksdw
garazowych tj.ni.ln. zaprawa tynkarskia, gwoidzie, folia, farba, pedzle, foe,
kielnie, piach itp.

Hurtownia Materiaidw Budowianych DOMAT z Nysy za kwote 2 07229 zl.
dostarczyla: vretne mkieralne, fiRe paroirolacyjne, kgtownitd, wkrety,
zawiasyitp.

Zakup saraochodu dla O5P.

Dokumentacja projektowa budowy remizy straiackiej za kwote 29 5202X3 zL
w opracowanki przez Piotr Wtodyke - ARTIUM z Nysy

Srodld na zapbte za ustugi doradcze zwigzane z wyborem
partnera prywatnego.

SrodU na zakup.

Zakupkmo oprogramowanle finny VULCAN Sigma.

STUDIO E - PROJECT Sp. z .0.0 Warszawyza kwote 10 0002X3 zt opracowak)
studium wvkonalno^ci oraz fbrmubrz wniosku 0 dofinansowanie zadania.

NETPIUS .PI Patrycja Mirek z Nysy za kwote 22 859,43 zt. dastarczyta:
amery kopulkowe Hikrvtsion -11 szt, rejestrator cyfrowy HikMsion -1 szt,

dyski rejestratora - 4 szt, telewizor 50" - 2 szt, HDMI extender zestaw
nadajr* - odbiomik -1 szt., HDMI extender oAiorHk - 2 szt

protokdiodbtoruz 07.06.2017r.

^rodU na zakup systemu rejestracji czasu pracy oraz zakup
systemu ewidenqi wyposatenia z funkcjonalno$cig znakowanla

iodami kreskowymi.
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Modernize cja dachu budynku gospodatczego
Szkoly Poc stawowej nr 3 w Nysie
rozdziai 8C101 $6050

Wykonanie sankariatdw w Szkole Podstawowej
nrlw Nysie
rozdziai* 101 $6060

Modemiz; cja instalacji dektrycznej w
Szkole Poc stawowej nr 1 w Nysie
rozdziat* 101 $6050

Modemiz. cja nawierzehni przed budynkiem
Szkoty Poc stawowej nr 3 w Nysie
rozdziai 80101 $6050

Modernize cja sail glmnastycznej w Szkole
PodstawovejnrS w Nysie
rozdzkd 81.101 $6050

Modernlz ccja ogrodzenia w SP nr 10 w Nysie
rozdziai 80101 $6050

Ogrodzen e placu zabaw w Zespole Szkdl
Sportowych prztAL Wojska Polskiego
w Nysie
rozdziai 80101 $6050

Zakup tab icy multimedialnej dla ZSP
w Go^win zwicach
rozdzial 8)101 $6050

Budowa c biektdw sportowych
w placdw each edukacyjnydi Gminy Ny
rozdziai 8 3101 $6050

O^wiata 1 wychowanle
dzial 801

Razem dzial754

Zakup maerlatow na modernlzacje elewaqi
budynku emizy Ochotnkzej Straly Poiarnej
wNiwnkz
razdzial 7 S412S 6060

Zakup m< teriatdw na prace modernizacjyine
zawiasyd vdch boksach garaiowych budynku
remizy O hotnkzej Straly Poiamej
wPrzete^^
rozdziai 75412 $6060

Zakup mzteriaWw na ocieplenie budynku
remizy dla Ochtniczej straty Pozarnej
wLipowej
razdzial 7 5412 $6060

Zakup samochodupolamiczego
rozdziai 75412 $6060

iudowa emizy strazackiej w Regulicach
razdzial 75495 $6050

Bezpiecz rftstwo pubBczne 1 ochrona
przeciwp oiarowa dzial 754

Razem dial 750

Termomndemizacja budynkdw uiytecznoLd
publiczm j Gminy Nysa
rozdziai 75095 $6050

Opiata IkencR zajednorazuwydodatek
uzupetni rjgcy
razdzial ^5085 $6060

Zakup i wdroienle programu "Arkusz
Organiza cyjny" dia Gminrago Zarzgdu CXwiaty
razdzial '508596060

Rozwdj c lektronlcznych ustug
puMiczn 'ch w zaicresie e - administradl
w Urzed; ie Miejskim w Nysie
razdzial '5023 $6050

Oehrona budynku Undu Mtejsldego
rozdziat '502316050

Zakup i i ozbudowa oprogramowania
razdzial 75023 6050
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INWENTIN Tomasz Mikrutz Nysy za kwote 17SO.0O zi. opracuje wniosek 1
uzyska odstepstwo od przepisdw sanitarnohigienicznych w zakresle
dopuszczakiej wysokotd w modernizowanej kuchnl.

Srodkl na realizacje

Firma EVA- TEC Centrum Gastronoml i Przemysfci Miesnego z Poznania
o/Nysaza kwote 3 700,00 zt dastarczybkuchniegazowaczleiopalnikawa
z pdHca 0 wymiarach 90x90x85.

wodna niezbedna do zamontowania zmywarid.

Z ZaMadem Dekarskim i Ogdlnobodowlanym Ryszard Szewczak z Nysy

SrodWria realbacje.

Dokumentacja projektowa w opracowaniu przez Bfeiro Ushig Inwestycyjnych
NOVUM Leszek Sobczyk z Nysy za kwote 18 0004X) iL

Grzegorz Markowski Ustugi Kosztorysowe w Budownictwie za kwote
369,00 zt. wydzieM kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt

^rodMna realbacje

Srodki na wymiane pklen w 2 sabch lekcyjnydi.

Kosztorys fenvestorski wraz z przedmiarem robdt za kwote 8614X) zt
wydzieH Grzegorz Markowski - Ushi kosztorysowe w Budownictwie.

Wykonawca robdt byla ffema INSTAUEX s.cTomasz SwidersH, Krystyna
Swiderska z Nysy. Za kwote 148 85631 zl wykonano 2 sanitariaty: nowa
instalacja elektryczna i wed - ton., okna, tynki, sdanki dziatowe, drzwi,
kabiny systemowe, bojlery, natryski, osprzet plytkowanie Sdan I podidg,
malowanie i wykonanie wentylacjl

protokdl odbioru z dnia 07.06.2O17r.

irodld na reafizade

Na modemizacje podtdg i malowanie sal za kwote 24 500,00 zl zawarto
umowe z FHU TABASZEWSKI Wiesiaw TabaszewsU z Nysy.

Z Biurem Ushjg Geodezyjnych "Geo-Pomiar* Tomasz KrajewsU z Nysy
na kwote 89030 zl. zawarto umowe na wykonanie geodezyjnego
okazania grank dztatek przy FTzedszVoiu w cehi budowy parkingu.

SrodH na wymlane sufitdw wraz z olwletlenlem w salach przedszkolnych.

irodH na realbacjg.

Modemizacje placdw zabaw wykonaia firma SzkofenilenhNn
Piotr Kraszewski z Zawisty Nadbuie za 149 9374X) zl.
Zakres robdt obejmowai dostawe i montai dwdch placdw zabaw, po jednym
dla kaidej placdwki, wykonanie strefy bezpieczedstwa wypebiionej piaskiem
wygrodzonej obrzelami betonowymt

protokdl odbioru z dnia 02.06 -2017r.

Zadanie dotyczy budowy sensorycznego placu zabaw przy Integracyjnym
rzedszkohi nr 5 w Nysie przy ul. Bohaterdw Warszawy.

Wykonawcg robdt zgodnte z zawata umowa jest ffema ANMED Sp. z ^xo
Kietrza za 23919931 zt Zakres robdt obejmuje wykonanie:

robdt rozbidrkowych istnieiacego ogrodzen'ia oraz nawierzni z mieszanek
mineralno - Mtumicznych wraz z podbudowg i kraweinikami, wycinka drzew
nasadzenia dnew i krzewdw, wyposaienie placu zabaw, utwardzenle
awierzehni oraz wykonanie ogrodzenia.

Nadzdr inwestorski nad zadaniem sprawowad bedzie za kwote 16004)0 zl
Mariusz Stadnik - Ushy;i Inwestycyjne w Budownictwie.

Ztoiono wniosek 0 doflnansowanie zadanta w ramach Programu rozwoju
szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017.

urtownia materialdw budowlanych 0OMAT z Nysy za kwote 146939 zt
dostarczyta dostarczyl 43 tony cementu, materialy instalacyjne za kwote

744,40 zt, sznurek murarsktpilarka oraz Heinle za 2 2904O zl. Dostarczono
rdwniei materialy na wykonanie pozkmdw sanitarnych podposadzkowydt
ta kwote U 8724)0 zt

mowg na wykonanie kosztorysu inwestorsMego wraz z przedmiarem robdt
na kwote 7384O zt zawarto z Grzegorzem Markowskim - Usiugi
kosztorysowe 1 Technkzne w Budownictwie. Termbi wykonaida kosztorysu

kre^ono na dzied 124J7.2017r.

Dokumentacfe projektowa adaptacjl poddasza wykonal BUOGRAF
. Murzyniak z Nysy u kwote 2400400zt

protokdi odbioru z dnia 1406.2017r.
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Modernb acja kuchni w Przedszkolu
Integracy nym nr 5 w Nysie
rozdziai 80148 6050

Modemb acja kuchni przedszkoienej w
Przedszkc lu nr 9 w Nysie
rozdzial 80148 6050

Zakup kuc henM gazowej czteropalnikowej do
kuchnl Przedszkola nr 14 w Nysie
rozdzial 0148 6060

Zakup i ir ontai zmywarU przemyslowej dta
Przedszkrlanrl2wNysie
rozdziai 83148 6050

Modernb acja 1 doposaienie pomieszczed
stotdwki zkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 z
oddztatani integracyjnymi w Nysie
rozdzial 0148 6050

Modemb acja 1 doposalenie stotdwki
szkolnejwSzkole Podstawowej nr 10
z oddziak ml integracyjnymi w Nysie
rozdzial 0148 6050

Modemi; acja nawienchni (plac apelowy)
przed bmlynkiem Gfennazjum nr 1 w Nysie
rozdziat0110 6050

Modemb acja Instabcji odgromowej
w Gimna; jum nr 1 w Nysie
rozdziat 0110 6050

Wymiana okien na okna o lepszych
parametrach wGlmnazjum nr 2 w Nysie
rozdzial 0110 6050

Moderni; acja sanitariatdw przy safe
ghnnasty ;znej Glmnazjum nr 2 w Nysie
rozdziat0110 6050

Moderni acia sanitariatdw z dostosowaniem
do potrze b osdb nleoetnosprawnvch
w Glmna ium nr 2 w Nvsie zwiazanvch z
dostoscm aniem placdwek o^wiatowveh
do wvmczdw reformv o^wiatowd
rozdzial 0110 6050
rozdziat 0150 6050

Modemi; acja sal w Przedszkolu nr 8 w Nysie
rozdzial 0104 6050

Budowa parkingu pizy Przedszkaki nr 12
w Nysie
rozdziat 80104 6050

Modem! acja sal w Przedszkolu nr 12
w Nysie
rozdzial 0104 6050

Wymian; stolarki oWenne) w Przedszkolu
nr 14 - ex idzial w Rusocinie
rozdzial 80104 6050

Modemi acja placdw zabaw Przedszkola
nr 6 i Przedszkola nr 12 w Nysie - reaUzacja
budietu ebywateisUego
rozdziat 0104 6050

Budowa ablektdw sportowych
w placdvteach edukacyjnych Gmfeiy Nysa
rozdzial 80104 6050

Budowa przedszkola w Nysie
przy ul.: 1 Ustopada
rozdzial 30104 6050

Adaptac a poddasza na urzedzenfe pracowni
Wccyjny ti (fizyka, chemia) w Zespole
Szkolno PrzedszkoinymwGoiwinowicach
rozdzial 30101 6050
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FfcmaPHUTEOMa^orzatakibkzNytyzabNObe 1Q 000,00 zLdostarczyta
kosiarke - traktor o nastepujecych parametrach: obroty na minute 2600 rpm,
przekladania Hydrostatyczna, szeroko^^ robocza 97 cm, reguiowane
siedzenie operator̂ , wysyp kosza bez zsiadanla z maszyny.

Protokbi odbioru zdda 25.04.2017r

Firma POL -BUD Henryk Pie^niak z Nysy za kwote 12 643/45 zl. wykonat
odwodnienie terenu tj. ^^ieki uliczne z kostki kamiennej o . 1753 m,
obrzela i lawy obrzety terenu zidonego - pcwierzchnia 15130 m2-

protokbi odbioru z 3L03.2017r.

Zagospodarowanie podwdrek.

Umowe na petnleniefimkcji eksperta ds. Monitoringu dztataA ochrony i
efektaw ekologkznych zawarto w dnlu 26.0S.2O17r. Z Panem Grzegorzem
Ospjca - Krasihsklem - Zaktad Badawczy leinictwa 15rodowtska
zWarszawyna kwote 60 000,00 zti terminem wykonanta do 3tt 1L2019T.

kwot^ 5 400,00 zt wydatkowanonawynagrodzeniedlakoordvnatoral
i specjabste ds. finansowych.

Zloiono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach program) POI4

GEOPLAN Adrian Luszkaz Wrodawia za kwote 615000 ztwykonalanalize
uwarunkowaA przewietizania miasta.
Plamwane jest ztolenie wniosku o dofinansowanie w ratnadi
Programu Operacyjnego Infrastruktura i 5rodowtsko.

5rodU na opracowanie dokumentary profektowej oraz reatizacft zadania.

P.H.U. Robert kubas z Unitowk za kwote 7 OOdOO zl dostarczy izamontuje
lokDmotyw^ z wagonikami.

Studium wykonatnofci oraz wniosek o dofinansowanie za kwote 9 599,67 zl
opracowaia firma PROGRES Cotsulbr^ Spzaai Wrodawia.

Zlozono wniosek Partnersld, ktdrego Liderem Jest Powtat Nyskl
do RPO WO Poddzialanie 3.2.1. Ef ektywnotienergetyczna w budynkach
puWicznych.

irodki na reatizacje zadania.

W ramach zadania dostaraono i zamontowano urzadzenia zabawowo -
ekreaoyjne dla Przedszkola nr 14 w Nysie - oddziat w Rusodnie tj.
estaw zabawowy PZtl3, bujak spreiynowy, karuzei^ "DanieT, piastowrrido

o wym. 250 x 2S00 cm., lawke ogrodowa oraz regulamin placu zabaur.
)ostawca ww. urzadze^ za kwote 20 0004)0 zt. byta Hrma

P.H.U Robert kubas z Unikovric.

Umow^ na wykonanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
detechnicznei na odcinku od budvnku Urzedu Mieiskieeo do budvnku PoUcg

przy ul. Armii Krajowe) w Nysie zawarto w dniu 30.06.2017r. z Tomaszem
Mikrutem 1NWENDN z Nysv na kwote 4 3054 zt i terminem wvkonania do
31.08.2O17r.

^rodkl na realizacje

^rodkina zakup.

5rodki na opracowanie dokumentacji projektowel

Rrma EVA - TEC Centrum Gastronomi i Przemystu Miesnego z Poznania
o/Nysa za kwot^ 3 3004 zl. dostaczyty patent^ elektryczn^ nr

0OO.PE-02SS.

NWENDN TomaszMikrutzNysyzakwote 17504ztopracujewnioseki
zyska odstepstwo od przepisdw sanitarnotiigienianych w zakresle
opuszczalnejwysokofdwmodernizovyanejkudini.

rzegorzMartowskiUslugiKosztorysowewBudownktwtezakwote
369,00 zt. opracuje kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt
w terminie do 2a074017r.
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Zakup feoslar^^ tcaktorfca rtta sokectwa
Ztotoglowice
rozdziat 9000Z 6060

PConcepcJapa^wzWenlprzyulicznych
w sotectwie Mwnka
rozdzial 90001 6050

Realizacja prc gramu " Zielone podwdrka *
rozdzial 900Ol 6050

Zabezpieczei ie obszardw chronkmych
Gmlny Nysa loprzez utderunkcmianie
rudiu turyst) cznego
rozdziat 9(XX 4 6050

Tworzenie 1 ; ozwdj terendw zietenl w Nysie
rozdziat 90004 6050

Przykrycie o wu w llawie
rozdzlat 90001 6050

Gospodarka komunabia 1 ochrona
Srodowiska
dziat900

Razem dzial 855

Zakup zabawek ogrodowych dla 2lobka nr 1
w Nysie
rozdzlat 85535 6050

Termomod ^mizacja obiektdw
uiyteczno^ i pubiiczne) na terenie
Subregionu Potudniowego-
Termornodf frtzacja 2lobka nr 1 w Nysie
rozdzial 8S5 05 6050

Rodzlna
dziat85S

Razemdzia'852

Moderniza :ja budynku Nodegowni dla
bezdomnyt h w Nysie przy ul. Batigrodzktef
rozdziat 85^95 6050

Pomoc spdeczna
dzlat852

Razem dzi; 1851

Realizacja irodowlskowych programdw
profilaktyc mych skierowanych do dzied i
mtodzieZy, w tym zagospodarowanie I
doposatene miejsc progrsm6w i zatrudnlenla
animator)) v podwdrkowych i pedagogdw uScy
rozdziat 85154 6050

Wykonani a monitoringu
wizvineeo miasta w celu zminhnafizowania
negatywn- ch zdarzeA zwiazanych
ze sootvw intern alkohotu i stosowaniem
przemocy
rozdziat 85154 6050

Ochrona zdrowb
dziatSSl

Razemdzial801

Nauka prz ez efcsperyment - doposaienie
Mledzyszlolnej Pracowni Przedmiotowej

^ksperym sntowanla w Gimnazjum nr 2 w Nysie
rozdzial 8)195 6060
rozdzlat 8)195 6068
rozdziat 80195 6069

Zakup set odotaza dla dzied niepetnosprawnych
ntegracynejSzkotyPodstawowejnr 10 w Nysie
rozdzlat 8 3150 6060

Budowa ' vindy w Przedszkolu Integracyjnym
nrSwNysie
rozdZiaU 0149 6050

Zakup pa tdnf dekbycznej db PnedakoU
nr 14 w jlysie
rozdziat 80148 6060

Modern) zacja kuchni przedszkolnej w Zespole
Szkolno PrzedszkolnymwBialejNyskiei
nodziat 30148 6050
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Wykonawce robdt za kwote 9 80038 zIbytDariuszMan^)! ELEKTRO
INSTAL z Wyszkowa ^leskiego.
W ramadi zadania zamontowano skip ahjmbiiowy SAL-80 z wysiegnikiem
WRP 1/10/0,7/5 na fundamende B-60, oprawe oiwietteniowe NEOLED
2 36 LED, utozono linle kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 (38 mb), bednarka
ocynkowana 30 x 4 mm (38 mb) oraz wykonano pomiary eiektryczne.

protokrtt odbiom z 22.05.2017r.

lydzieW kosztorys kiwestorski iUslugi Projektowe ABna Banach z Nysyt
przedmiar robdt za kwote 15030 zt

11. Jedraychrtw uL Radzftowlca - • i

Umowe na opracowanie dokumentacji pnjektow^ oraz wykonanie
o^^viedenia podwdrka przy uL Wita Stwosza 16-20 zawarto w dniu
O2.O3.2O17r. z Frandszkiem Kupniddm - EFKA z Nysy na kwote 1156230 zt
Tennin realizacji zadania okreilono na dziert 15.09.2017r.

5.otwMlenie Mac StaK>miejtld 3^

Umowg na opracowanie dokumentacji proiektowe) oraz wykonanie
oiwietlenia zawarto w dniu 24.02.2017r. z Pracownia Praiektowa Eltediien S. KuHk.
P.au. MEMFIS A. Myrdk z Otszvna na kwot^ 19 926^0 zl.

Tennin realizac^ zadania okreSlono na dziert 29.09^2O17r.

6.Przeltk - oiwfetlenle drogi przy wiade grghrwef

Umowg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
oiwietlenia zawarto w dniu 23.03.2017r. Z J. Puczkowska ENERGO - INSTALz
Nysy na kwotg ID 45530 A Termin reattzacji zadania okreilono na dziert
3ttO7.2017r.

7.o^wietlenie uL Trarwrtta

Do Tauran Dystzybuda Krakdw wniedono optatg przylgczeniowg 11^5 zl

Umowenaopracowantedolaitnentadip<o)tktowejraz wykonanie oiwietlenia
zawarto w dniu 3O.O3.2017r. z Dariuszem Margolem - ELEKTRO - INSTAL z
Wvszkowa 5laskieeo na kwote 13 530.00 zt Tennin reaBzadi zadania okreilono
na dziert 21.08-2017r.

8.KoperaiU - olwiatleale drogl pay poles* a •

Umowe na opracowanie dokumentacji proiektowd oraz wykonanie
oiwietlenia zawarto w dniu 2LQ3.2O17r. z M. KokurawsM - AMIKAR z Nysy
na kwotg 1316130 zL Termin reaRzacJi zadania okreilono na dziert
3L08.2017r.:

9-oiwietlenleuLSendierowd-lampehybryrtowa;

Umawena opracowanie dokumentacji proiektowd oraz wykonanie;
oiwietienia zawarto wdnru2LO3.2O17r. zeSp.J. ZWESJ. Buldys,i
M. Narobki z Nysy na kwote 92 85030 a Termin realizacji zadania
okreilono na dziert iaiO.2O17r.

ULoiwietieiileiiLZygtmintowska

ZWESSp-JJ. Buktys,M. Naroiski 2 Nysy za kwote 18430 ztwykonala
kosztorys kiwestorski wraz z przedmiarem robdt

Wykonawce robrtt za kwote 9 85030 zl byb fkma ELTRIX Sp. I z Nysy.
W ramadi zadania zamontowano slup aiumkuowy SAL-95K z wysiegnikiem
WRP1/1.0/0,7/5 na fundamende B-70A, oprawe oiwietteniowa
CODDLE LED LITE 72W, utozono linie kablowe YAKXS 4 x 35 mm2 (33 mb),
bednarka ocynkowana 30 x 3 mm (31 mb) oraz wykonano pomiary
dektryczne.
Protokrtl odbtoru z 23.06^017r.

na opracowanie dokumentac^ prpjektowe) orazwykonanie o^wfedenia
zawarto w dniu O8.O3.2O17r. z FrandszMem Kupniddm - EFXA z Nysy
nakwotg 15 867,00 zt Termin realizacjl zadania okreOono na dzieA
31.08.2017r.

2.o^wtetlenleprzyahanienalMMaiwKonradowei

Umowe na opracowanie dokumentacjf pro^ektow^ oraz wykonarrte
cdwiedenia zawarto w dniu 13.03.2017r. z Dariuszem Mantolem - ELEICIRO - INSTAL z
Wyszlawra fi^sWego na kwotg 15 92^50 zl Tennin realizacji zadania
otreilono na dzie^ 16.08^017r.

3. montal lampy aa dztefce nr 21/40 w sotectwle Mala Nysfca

10177,15 ^cxjkiiwcpracowanie dokumentacji projektowychireaUzade.

1. o^wMlenie na drodze grnkmei 0o paesg 81 w Oommzkowicacii

OoTauronDystrybuqaKtakdwwnleslonooptatgpnytkczeniowgO^^zl

43964133
wtym:

fundusz
sotedd

25178,42
iradki

solectwa
959530

Oiwietler le w mieide I gmlnie
rozdzial 93015 6050

Kosztorys inwestorski za kwote 900,00 it opracowa* Mariuszero Stadnikiem
Ustugi Inwestycvjnew Budowtiktwie.

0,00Rozbudov/a Schroniska dla Bezdomnych
Zwterajt y Konradowej
nadzial 93013 6050

0,00 Srodki na dokumentacje projektowg rewitaRzacji Paiku Miejskiwgo w Nysie
oraz Parku w Bialel Nyskiej 2 budowe wybranych ideiek rawerowych od
MorowadoredutyKardynalskiejwNysieoraznaprzvgotowanieapllkadi  :
projektowej do pragramu Interreg VA.

Po ziemtedi kslestwa Nyskiego I wielkich
Slazakdw V. Priessnitza IL m Eidtendorffia
rozdziat900O4 6O5O

P.H.U. R62A Zenon Wdjtowicz z Nysy za kwote 369030 zldostaczyt kosiarke
Spalinowe HONDA HRX537C4VEKA.

3690,003690,00
wtym
425,00

funduasot
2 876J1

irodkisol
388,79

^fodW girt

369400Zakupko^arHspalinowddfeisotectwaGlebindw
rozdzid 90004 6060



Srodki przeznacza sig na:

1. Dostawaimontaisystemdwgrzewczo-chtodz^cych(Idimatyzac^)dia
twietllc wiejskich w Upow^ i Przeigku.

^Umowgna dostawgimontai systemugrzewczo-chlodzgcego
(klimatyzacji) dla ^wietllcy wiejskiej w Upowej zawarto w dnhi 29.06.2017T.
z Tomaszem Swldersklm i Krystyna ^widerskg P.P.H.U INSTALEX s^. z Nysy
na kwotg 29 89535 zt I z terminem wykonania do 31373017r.

ZUmowgna dostawgi montai systemu grzewczo - chtodzgcego
(klimatyzacji) dla ^wietllcy wiejskiej w Przetgku zawarto w dniu 3O.06.2O17r.
z Tomaszem Swidersklm I Krystyna Swiderska P.P.H.U INSTALEX s.c z Nysy
na kwotg 29 93939- i z terminem wykonania do 3137.2017r.

II. Doposaienie^wietlicywiejskieiwXgpnicy.  .

Dostawca 3 sztdrewnianydhtawekzakwot^ 900,00 zl byte firma
XONSTRUKTOR Sp. z .ox> z Wrodawia.

protokdl odbioru z dnia 24.04.2017r.

^rodki na zakup i montai urz^dzert.

•

Umowg na wykonanie robdt zawarto z Tomaszem ^widersHm 1 Krystyna
Swidersk^ P.P.H.U INSTALEX s.c. z Nysy na kwotg 105 59530 zl. i z terminem
wykonania do 31.06.2017r.

Zakres robdt obejmowati rozbidrki i wyburzenia ^cian, ^danki dziatowe
(54m2) ptytld ^denne (96 m2), podtogowe (73m2), wykonanie instaia<^
elektrycznej kucbni, Instaaicja sanitama (4 piony), woda w
pomieszczeniu WC, montai zlewozmywaka nierdzewnego 2-komorowego^
bojlera 2001, komptet VIC, brudownik wraz z robotami towarzyszacymi,
montai 10 ofcielnic i 3 skrzydet drzwiowych oraz parapety.

Trwa procedura odbioru robdt

Dokumentatja projektowa w opracowaniu przez Tomasza MHuuta - INWENT1N
zNysy.

Umowt na aktualizacjg koncepcji uporzadkowania gospodarid wodno -
Sciekowej na terenie ^nSdmle^cia na kwote 2915130 zt. zawarto z
Romualdem Maciantowiczem- AKWA SERWIS ze Sta^szcze z terminem
wykonania do 30.112017r.

Srodki na reaRzacj^ zadania.

Ze Starastwa PowiatowegD pobrano dziermk budowy za kwot^ 1333 zt

Wykonawc^ zadania byla flrma ZWES Sp. Jawna z Nysy. Zakras roMt
ofcejmowal budowg kanaiizacjl santtamej PVC • 160 mm - 603 mb,
zabudow^ studzienki rewizyjnej RP/PE • 425 mm - 2 kpl., wykonanie
wstawU kaUem 3 x XRUHAKXs - lx 120 mm2 IS kV - 85 mb oraz mortal
mufy TRAY 24 70-150 3 SB - 2 kpL

protokdtodbioni z dnia 29.063017r.

^rodki na reallzaci^.

5rodki na reaiizacft

5rodki na reallzacj^.

W dniu 30.06.2O17r. zawarto umow^ na doRnansowanie zadania w ramach
programu RPO WO 2014 - 2020 dzialanie 3.L1. na kwote 4 5U 619,73 zL

12. H^dukl NysUa - osledle domMw lednorodztrmych

13. oiwietlenie uL Rorczaka (za BMym DomUem)

Do Tauron Dystrybucja Krakdw wniestono optat* przyt^aentow^ 22,73 zt

Umow^ na opracowanie dokumentac^ proiektowej oraz wykonanie
o^wietlenia zawarto w dniu 08.05.2017r. z firm^ ELTRIX Sp. J z Nysy
na kwotg 22 75530 zl Terrain realizacjl zadanta okre^lono na dziert
16.10^017r.

14. Damaszkowica - ofwietienie przy posesii 111 1113

15.UpowadrofadoposesJinrlOS

Umow na opracowanie dokumentacji projektowe) oraz wykonanie
oiwietlenia zawarto w dniu 21.06.2017r. z firm^ ELTRIX Sp. J. z Nysy
nakwotg 2480O3Ozt Termin reaiizacji zadania okre3ono na dziert
15.092017r.
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20000030

Wjesnoid-Ra-wyposaienietwietik:
wtejsWch - eaBzacja budtetu obyvotelsfciego
wtym:
rozdzial921396050

rozdziat 92139 6060

ZBgospodar cwrafitetwenu przy iw^^t^^ftcy
wtejsktej w iiestrzechowtcadi
rozdziat 92109 6050

Urz^dzenia do dwiczert przy ^wietlicy
wiejskiej wPodkamienhi
rozdziat 92:09 6050

•

Moderniza ^a iwietHcy wiejskiej
w Hajdukai h Nyskidl
rozdziat 92 ice 6050

Budowa *ietlicy wiejskiej w sotectwie
BiataNysfc
rozdziat 92109 6050

KuRura 1 o :hrona hwihim
narodowe^o
dzlat921

Razem dzk 1900

Uporzgdkc wanie gospodarid wodno -
^ciekowej la terenie Srddmlelcia Nysy
rozdziat 90095 6050

vyykonar* zadaszente nad wejSciem do
budynku g nirmego w Lipowej
rozdziat 9C 095 6050

Zmlana lot allzacjl sledkanaflzacji sanltamej
oraz ener| etycznej na dz. nr 25/6 obrgb
GdmaWlet
rozdziat 9CO95S 6050

Remont b ilustrady w obrgble
ul. Brackk j I ul. Emilii Gierczak w Nysie
rozdziat 9(095 6050

Utwardzenie ptecu w rejonie ul. Sudeddej
ul. 11 Us opada w Nysie

rozdziat 9(095 6050

BudowaktpKcypogrzebowejwsoiectwie
Kgpnica
rozdziat 90095 6050

Uzbrojenl* terendw inwestycyjnych
po bytym .erenle (50
mzdzial 9)095 5 6050
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Na reallzacje II etapu robrtt zawarto umowg z Wiestawem Czameckbn -
Zaktad Remonowo - Budowiany z Otmuchowa na kwote 9716137 zt i
terminiem wykonania do 27.07.2017r.
Zakres robrtt obejmuje wykonanie m.iru modernizacje kanalizacji sanitarnei
w czeia budynku oraz instated^ cieptej i zimnej wody.wymiana posadzki,
odtworzenieicianekdziatowychywymiana skrzydel drzwiowych wraz z
oscieinicami, modernizacja instalacji etektrycznej oraz wymiana etementrtw
dachu.

Firms Andrzeja Leiniewkza - Ustugi Budowtano - Handkrwe z Nysy za kwotg
25 20745 zt wykonah sopy i slupy lelbetowe - 6 szt, konstrukde drewniana
dachu, deskowanje, pokryde gontem papowym - 112m2.
protokrtt odbioru z dnia 2S.O4.2017r.

Srodki na zakup i montat

Srodtd na reaHza^ zadania.

Planowane jest zialenie wniosku 0 dofinansowanie zadania w ramach PROW.

Srodki na zakup urzgdzert wraz z montaiem.
•

ELTRIX Dartusz liycki, Jerzy Dlwigata Sp. 1 z Nysy za kwotg 16 900,00 A
wykonai przyt^cze etektryczne do wiaty. W ramach zadania wykonano:
montal szafki rozdzialczej RB/F, budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 -
173m, montai uziemienia - bednarka ocynkowanan 30 x 4 mm - 71 mb
oraz wykonano pomiary elektryczne.

Protokrtt odbrory z dnia 23.06.2017r.

Dokumentac^a prajektowa budowy wiaty w opracowaniu przez BUDGRAF
Jrtzef Murzyniak z Nysy za kwotg 8 610,00 zt. Termin wykonanania
dokumentacji okteitono na dziert 30.08.2017r.

Srodki na opracowanle dokumentarji pro^ektow^ oraz wykonanie
etapu robrtt

Kontynuar^a robrtt rozpocz^tych w 2015r. Zadanie bgdzie dofhiansowane z
rodkdw Funduszu Rozwoju Kuttury Fizyczn^.

Kontynuarja robrtt, rapoczgtych w 2O15r.

W ramach zadania, wydatkowanokwote 10 780 20134 zt.brutto.
Zakres zrealizowanych przez Wykonawcg robrtt obeimuje mi.n.: wykonanie
projektrtw wykonawczych, wykonanie robrtt ziemnych fundamentrtw,
kostrukcjiielbetowecz^lrt 1, robrtt murowych, sieci zwengtrznych 1
ded zewngtrznych deplnych, konstrukcie dachowe, stropodach, tarasy.
Wtrakderealizacjipozostateroboty - zgodne z harmonogramem.

W dniu 26.04.2017r. z Wykonawca robrtrt tj. firma MTM Budownictwo Sp. z 0.0
z Tarnowa, zawarto umowg na roboty zwi^zane z: wykonaniem
instalacji kontroli dostepu do stref halt, systemu obs tugi kiienta -
dwa stanowiska sprzedaty z monitorami z wizuaUzacja areny dla Ubfca oral
nagk^nienia w saK konf erencyjnej
Termin wykonania ww. robrtt okreflono na dziert 3L07.2017r. a kh koszt na
nakwote 196 800.00 zt

Zadanie dofinansowrane z hodkrtw Funduszu Rozwo^u Kuttury Fizycznej.

Plan budzetu sparz^dzono w kwocie brutto natomiast wydatM do wykonania
budietu wykazane zostaty w kwotach netto ze wzglgdu na odzyskanie VAT.

STUDIO A z Kidc za kwotg 3 69030 zt. wykonalo proiekt zamienny
kompleksu sportowego przy ul Sudecklejw Nysic

Ztozono wniosek o dofkiansowanie zadania w ramach Programu Rozwo^u
Infrastruktury Lekkoatletycznej - trwa ocena wniosku.

5rodki na remont pomieszczert po bytym Gknnazjum nr 3 oraz na
zagospodarowanie Placu Paderwskiego.

1. Dokumentacje projektow^ zagospodarawania Placu Padetewskiego
opracowrl Pkztr Opalka - ARCHI - CONCEPT z Nysy za kwot^ 36 90030 zL

PrototuH odbioru z dnia 16.0S.2017r.

2 Dokumentacjg projektowg remontu pomieszczert po Gimnazjum nr 3
w Nysle w opracowatTomasza Mikruta - INWEM1N 2 Nysy za 17 22030 zt

Ztozono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu
NTERREG VA.

tokumentaqg projektowq budowy pomnika wykonal Marian Molenda
racownia Rzelbfarska z Nysy za kwotg 17 500,00 zl
en sam wykonawca za kwotg 82 500,00 zt wykonat 1 etap ponnaa 4.
onstrakcjg noin^ figury.

Protokdl odbioru z dnia 31.05.2017r.

Dostawc^namiotubiesiadnegoowymiarachlOmx5mbytafinnalCAlAs.cz
ysy za kwotg 1150030 zt.

protokrtl odbioru z dnia 15.05.2017r.

Srodki na zakuo i montat

DM Sp. z .0.0 z Nysy za kwot? 6 43439 zt wykonata odwodniente
budynku iwietllcy.
urotokdt odbiocu z dnb 31.05.2017r.
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Moderniz scja szatni sportowej
wKopemkach
rozdziat 92601 6050

Utwardzenle 1 zadaszenie placu przy piacu
tanecznyin na boisku sportowym
w solect* ie VWerzbiedce
rozdziat 9 2601 6050

Attana gri llowa na boisku w Radzikowicach
rozdziat 92601 6050

Wykonan e dwufunkcyinego boiska
w Kublca< h: do sfetkrtwki i koszykrtwkl
rozdzial 92601 6050

Urzgdzen a do rtwiczert na boisku
wKonradawel
rozdziat 9 2601 6050       *

Budowa \ /iaty grHtowej na boisku
w J^drzyc howie
rozdziat 9 2601 6050

Przebudc wa boiska sportowego w Upowej
rozdziat 5 2601 6050

Budowa i alt wklowiskowo - sportowej
wNysie
rozdziat 52601 6050

Budowa orMca lekkoatletycznegow
Gminie Nysa
rozdziat 52601 6050

KuKura f ryczna
dzlat926

Razemd;lat921

Centrum Oaatart Wspdinych - siei kooperacyina
samorzgc rtw i NGO miast partnersfcich
rozdziat 52195 6050

Wykonarie pomnika marszalka Jrtzefa
PHsudskkgowNysie
nndziat 52195 6050

Zakup naniotu blestednego dla sotectwa
Ghjbinrtvi
rozdztel 52195 6060

^^kuo vk Inostoiacego budvnku gosoodarczerto
o konstn kci! stalowei dla sotectwa Haidukl Nvskte
rozdziat 52109 6050

Modern! ac^a pomieszczert SwietBcy wiejskiej w
Hotogtov/icach

rozdzial 52109 6050
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W ramach zadanb MULLER Jelcz-Laskowice Sp.z .0.0. za kwote 29 99127 zt
opracuje dokumentacje projektowa oraz dostarczy i zamontuje nastepujace -
urzadzenia zabawowe dla solectwa Wierzbiecice: karuzeb Volador - lsz.,
hu^tawka Bocbnie Gntezdo - lszt, stolik betonowy z bwkami bez
opard - 2 szt., huitawfca stand ardowa z mieszanymi siedziskami -1 szt.
(dla dzieci starszych - siedzisko standardowe, db dzied mlodszych -

siedzisko kubetkowe). Termin reaHzacji zadanb ustaiono
na dzied 28.07.2017r.

Umowe na wykonanie ogrodzenia boiska (43225 m) zwarto w dnki
16.05.2017r. Z Markiem Jartdem firma FORTRESS z Nysy na kwote 51871.10 zt
z terminem wykonanb do 30.06^O17r.

MAGICNFTS Sp. z .0.0 z Wrodawia dostarczyta i zamontosrab: pot^czane
piramidy Deimos XL, przejkie pomiedzy piramidami typu "U", ^Hzg
oraz tunel bczacy z pbamide. Koszt ww. robdt 132 34820 zL
Protokdl odbioru z dnb 27.06.2017r.

MULLERJeicz-LaskowiceSp.z.aozakwote21457,68dwtermmie do
3O.06.2O17r. dostarczy: zieidzalnle 180 on., karuzele POU MAX oraz zestaw
cabawowy Chata MaMaCa.

Umowe na wykonanie sBowni zewnetrzei w ul. Gakzydskiego zawarto w dnhi
17.05.2017r. z Szymonem Niepsujem "SPORT PLUS" z Myilenic na kwote
1217228 zt. Termin zakohczenia robdt okre^ono na dzied 14.07.2017r.
Zakres robdt obejmuje dostawe i montai nastepujecych urzedzed silowych:
Motyl Alfa wolnostojecy, Nardarza/Twister na siupie, Wydeg Gdrny
woinostoiecy, Narciarz /Stepper na siupie, wkdlarza.

MOOUt TECHNIC Sp. z .o .o z Mikofowa za 148 880,00 zt wykoanab
dokumentarje projektowa oraz dostarczyta 1 zamontosrab zestaw
kontenerowy (szatnkmry) - 5 rnockdiw.

protokdtodbioruz 02.06.2017r.

$nodki na zakup wraz z montaiem.

Srodki na zakup wraz z montaiem.

^rodki na zakup wraz z montaiem.

Srodki na zakup wraz z montaiem.

Ze Starostwa Powiatowego pobrano dziennik budowy za kwote 2123 zk

Wykonawca II etapu robdt byta flrma EUROBRUK z Nysy za
kwote 18 32828 zl. Zakres robdt obejmuje: wykonanie SdanU o konstruktjl
drewmlanej (13,5m2) zamontowanej na stopach fundamentowych, montai
rynien dachowych (44 mb), rynny spustowe (9,5 mb), leje spustowe (3 szt).
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe) 9923m2 wraz z
obrzeiami (44,4 m). Termin wykonania robdt: 3O.05.2017r.

W opracowaniu przez Jdzefa Murzyniaka BUOGRAF z Nysy dokumentacja
proiektowa do zgloszenia budowy wiaty griHosvej na boisku. Koszt o
pracowania ww. dokumentacji wyniesie 418220 zl a termki Jej wykonania
ckreilono do 30.07.2017r.

Irodkf na zakup urzadzeli wraz z montaiem.

Irodki na realizacje zadania.

Z TAURON Dystrybucja zawarto utnowe przytgczeniowe do sied na
kowtel 28826 zt

Wykonawca robdt iest firma ELTR1X Darhisz ttydd, Jerzy Dhwlgala Sp. J.
Nysyza kwote 2 75020 zti terminem wykonania do 3a08.2017r.

Umowe na mortal sledziska na boisku oraz wykonanie opasH z kosttd
betonowej zawarto z Markiem Jarkjem FORTE RSS z Makowic, na kwote
13 96320 zl. i terminem wykonania do 25.07.2017r.

$rodU na realizacje II etapu.

^rodklna wykonanie btfrastruktury.

Dokuemtaqa projektowa w opracowaniu przez Marte Wachowik -
Archiformaqa Pracowania Architektoniczna ze $rody WieikopolsWeJ
za kwote 18 94220 zl i termbiem wykonania do 16.10.2017r.

rodki na opracowanie dokumentacji pro^ektowej.
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W jedno^d sHa - wyposaienie terendw
rekreacyj io - sportowych w sotectwach
Wierzbig) ice 1 KopemBd - reaHzacja budietu
obywatei Jdego
rozdzial 2695 $6050

Wykonane ogrodzenia boiska sportowego
wNiwnkrr
rozdzial 92695$ 6050

Doposait nie placu zabaw naosiedki
Podzamc esektorC
rozdzial 2695 $6050

Doposaienie placu^zabaw w obraUe
ul. Kossal aw Nysie
rozdzial 9 2695 $6050

SMownia .ewngbzna przy
ul.Galcz\dskiegow Nysie
rozdzial 2695 $6050

Zakup I rrontai zestawu kontenerowego
na stadio lie PolonB w Nysie
rozdzial 2695 $6050

Urzadzer ie placu zabaw w Sfkowicach
rozdzial 12695 $6050

Urzadzer ie placu zabaw w RusocMe
rozdzial 12695 $6050

Urzadzer ie placu zabaw w ReguHcach
rozdzial 12695 $6050

Urzadzer ie placu zabaw w Przeigku
rozdzial 12695 $6050

Budowa yiaty griDowe) I placu tanecznego
na boiski w Przei^ku
rozdzial 52695 $6050

Budowa'triaty griRowei na boisku
w Morov ie
rozdzial 12695 $6050

Urzadzer ie placu zabaw w Hanuszowie
rozdziat 12695 6050

Urzadzer ie ptacu zabaw witawieoraz
zagospocarowanle terenu na miejsce
spotkad
rozdzial 92695 $6050

Wykonarie skrzynki predowej na boisku
sportow^ m w Radzikowkach
rozdzial 12601 $6050

Przebudcwa boiska sportowego w Jedrzychowie
rozdzial 92601 $6050

Montai • iedzisk na boisku sportowym
w Rusoci lie
rozdziat 1)2601 $6050

agosporarowanle boiska sportowego
przy id. E rodzidsUego w Nysie
rozdziat 1)2601$ 6050

Budowa wietofunkcyinego bolska
sportowr go w Go^winowicach
rozdziaHi26Ol$60SO

Budowa ooiska przyPublicznej Sjtote
Podstaw iwej w Przeigku
rozdzial'J2601S 6050
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13 500,00
13000,00

wykonanie

1083 71332
165 000,00
402 36030

plan

6620
6230
6220

Dotacje:

Rdinica pomfedzy zafecznikiem nr 1 a za^^anHdem n 4 do informacji z wykonania budietu Gminy Nysa za I pdirocze 2017r. wynosi 30 000,00 A Rdinka ta wynika z tego, ie na sesji 06.06.2017T.
wprowa izono zadanie pn. Po ziemiach ksigstwa Nysi iego i wielkich 5l^zakdw V. Priessnitza i J. von Eichendorffe z rdwnoczesnym zwigkszeniem irodkdw na zadanki o 60 00030 zt
W Zafecmiku nr 4 ufeto zwiekszenle irdkdw o 30 000 00 zl Korekta dokonana zostanie na najbHiszej sesjL

5rodld na realizacie.
Trwa procedura wyboni wykonawcy.

^rodki na apracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup I montai
urzadzed do sitowni zewn^trzn^ i nawierzchni bezpiecznej.

5rodM na zakup i montai urzadzed.

irodki na zakup 1 montai

^rodki na reaWzacie.

5rodki na realizacja.
Trwa procedura wyboni wykonawcy.

Umow? na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montai
urzadzed w Wyszkowie 5laskim przy ivyietlicy, Kubicach I Jgdrzychowie
na terenie boiska zawarto w dniu 02.06.2017r. Z Ryszardem Syska -
HERKULES z Chrzanowa z terminem wykonania do 3036.2017r. Koszt ww.
wyniesie 149 961,60 zl.

Zakres dostaw obejmuje dostawg I montai nastgpujacych urzadzed sikowycft:
Wyszkdw 5laskl: wypychacz wraz z drabinka i pdciagiem, wioiiarz,
lawka do brzuszkdw, biegacz, orbitrek, twister wraz z wahadiem, narty
pajacyk, wyciag gdrny z krzeslem do wydskania, motyi i surfer,

lawka z oparciem, wspornik ndg, jefdziec wolnostojacy, podnosidel ndg oraz
ower i tablica regulaminowa.
^ibice: wypychacz wraz z drabinka i poddagiem, wioilarz i prasa noina,
awka do brzuszkbw, biegacz i steper, orbitrek i jeidziec, twister i wahadto,
narty i pajacyk, wyciag gdrny i krzeslo do wyciskanla, motyi i surfer,
tablica regulaminowa, lawka z oparciem wspornik ndg,
jeidziec wolnostojacy, podnosiciel ndg, rower.
Jedrzvchdw: wypychacz wraz z drabinka > poddagiem, wioilarz i prasa
noina, lawka do brzuszkdw, biegacz i steper, orbitrek i jeidziec, twister i
wahadto, narty i pajacyk, wydag gdrny I krzeslo do wydskania, motyi i surfer
tablica regulaminowa, lawka z oparciem wspornik ndg, jeidziec
wolnostojacy, podnosiciel ndg, rower, wspornik ndg.

Umowe na opracowanie dokumentacji projektowe) oraz zakup i montai
urz^dzert zabawowych i sitowni, ktdre zostana zamontowane: Biatej Nyskiej
na dzialce nr 21/40 oraz Morowie na dziatce 194/1 zawarto z firma BU6LO
Place zabaw Sp. z .o.o. Sp.k. z Koszalina na kwofe 150 00030zl.
Termin realizacP zadania ustalono na dziert 30.06.2017r.

W ramach zadania dostarczone zostana nastgpujace urzadzenia zabawowe
sHowe: Blata Nvska: zestaw zabawowy czterowieiowy, huitawka

wahadtowa potrdjna, karuzela z Uerownk^, zestaw zabawowy Hnowy,
bujak spretynowy konik, pylon do mocowanla urzadzed, biegacz, prasa
noina, wyciskanie siedzac, orbitrek, tabHca regulaminowa.
Hordw: karuzela z kierownica, bujak na spr^lynie, prostownik plecOw,

pylon do moccwania urzadzed, biegacz, wahacHo, drabinka,
wyciskanie lezac, wioilarz, wyciag gdrny, stepper, prasa noina, wydskacz
siedzac, orbitrek oraz bramka do pMd.
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Wiata m iltowa w Kopemikach - oiwietlenie terenu
rozdzial 92695 6050

SMowntt lewnetrtna w Goiwinowicach
rozdzial 92695  6050

Urzadzeaie placu zabaw w Goiwinowicadi
rozdzial 92695 6050

Zakup betonowego stotu do ping ponga
stoiowe,:owZtotogtowicach
rozdzial 92695 6050

Ogrodzc nie terenu rekreacvineap orzv iwietHcv
wiejskie w Kepnicy - HI etap
rozdzial 92695  6050

Urzadze ile placu zabaw w Wyszkowie Stasklm
rozdzial 32695 60S0

Kto si? r jsza cale iyde, ten si? czuje znakomide -     '•
sitownie zewnetrzne w sotectwach: Wyszkdw
Slaskl, K ibice oraz Jedrzychdw - realizacia
budzetu obywatelskiego
rozdzial 92695 6050

taczyim pokolenia - aktywna strefa integracji
dztecl, mlodzlezv oraz seniordw w Biatej
Nysklej i Morowie - realizacja bodletu
obywatt Iskiego
rozdziai9269S6G6O
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