
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017  

za okres 01.05.2020 - 31.05.2020r. 

 

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja 
(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 
i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

B0048WL 
Wykonanie projektu i 

zainstalowanie 12 lamp 

oświetleniowych na 

istniejących słupach 

energetycznych na ul. 

Sawickiego na odcinku od ul. 

Strykowskiej do posesji 

Sawickiego 20. 
Lokalizacja - Ul. Sawickiego 

na odcinku od ul. Strykowskiej 

do posesji Sawickiego 20. 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych środków w 

budżecie miasta na realizację 

zadania. 

   

2 

G0139WI 
Budowa oświetlenia ul. 

Alabastrowej. 
Lokalizacja - Działka G-55 

576/2. 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych środków w 

budżecie miasta na realizację 

zadania. 

   



3 

P0100MM 
Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych na ul. 

Srebrzyńskiej, na przedłużeniu 

asfaltowej alei Parku 

Piłsudskiego. 
Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska 

pomiędzy ul. Praussa a al. Unii 

Lubelskiej, na wysokości 

dojścia do dawnego 

Lunaparku, działka P6-354/6. 

W dniu 20.04.2020 r. nastąpiło 

otwarcie ofert przetargowych 

dla zadania. W dniu 

03.06.2020 r. nastąpiło 

unieważnienie przetargu, ze 

względu na złożenie ofert 

przewyższających kwotę 

przeznaczoną na realizację 

zadania. W dniu 10.06.2020 r. 

zostały wysłane zapytania 

ofertowe do 5 Wykonawców. 

W dniu 18.06.2020 r. zostały 

złożone 2 oferty. Trwa ich 

analiza i weryfikacja. 

Brak oszczędności Brak Planowane podpisanie umowy. 

4 

W0082DL 
Bezpieczne skrzyżowanie ul. 

Karkonoskiej z ul. Brzezińską 

wraz z dojściem do 

przystanków autobusowych i 

ich oświetleniem. 
Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 

59, 60, 61/1, 87. 

W dniu 20.04.2020 r. nastąpiło 

otwarcie ofert przetargowych 

dla zadania. W dniu 

03.06.2020 r.  nastąpiło 

rozstrzygnięcie postępowania. 

Trwa przygotowywanie 

umowy do podpisu. 

Brak oszczędności Brak Planowane podpisanie umowy. 

5 

W0125DL 
Budowa oświetlenia oraz wiat 

przystankowych na 

skrzyżowaniu ulic 

Brzezińska/Olkuska. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie 

ulic Brzezińska/Olkuska, 

działka W10-1/4. 

Na daną chwilę brak 

zabezpieczonych środków w 

budżecie miasta na realizację 

zadania. 

   

 

 


