WYKONANIE INWESTYCJI GMINNYCH
w 2013 roku

1. Dział – 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Budowa wodociągu w Zalesicach.
W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice.
W początkowym stadium wykonano odcinek wodociągu o długości 100 m z rur PE i PCV w raz z
hydrantami. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Koszt
wybudowania odcinka wyniósł 18.000 zł. Pozostałe zadanie przewidziane do realizacji w miarę
posiadanych środków w latach późniejszych. W roku 2013 na realizację zadania nie zabezpieczono
środków finansowych.
1.2. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym
osprzętem we wsi Salkowszczyźnie i Mikołajów.
W 2012 roku zakończono dalszy odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Mikołajów przez Miejski Zakład
Komunalny w Sulejowie do wysokości posiadanych środków finansowych w 2012 roku,
tj. 49.000,00 zł. W budżecie na 2013 rok nie zabezpieczono wystarczających środków na realizację
zadania a poniesione koszty to kwota 198,76 złotych na opłaty związane z realizowaną inwestcją.
1.3. Przebudowa skrzyżowania ul. Klasztornej i Targowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E w
Sulejowie w 2013 roku
Zabezpieczone środki finansowe to 50 % kosztów związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej zadania i stanowi on kwotę 6 750,00 zł. Dokumentacja została wykonana
przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.
2. Dział – 600 - Transport i łączność

2.1. Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy
Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie
Na realizację tego zadania wykonano dokumentację techniczną. W trakcie jej wykonywania
okazało się ,że zakres zadania musi zostać rozszerzony o odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie
mostku na ul. Rycerskiej oraz skrzyżowanie z ul. K. Jagiellończyka tak, aby całkowicie rozwiązać
problem z kanalizacją deszczową w tym rejonie. Zakres inwestycji obejmuje kanalizację deszczową
z rur PCV średnicy 315 mm o długości 108 mb ,wykonanie kanalizacji deszczowej długości 17 mb
z rur PCV średnica 400 mm, włączenie wybudowanej kanalizacji do istniejących systemów
kanalizacji deszczowej, wykonanie wpustów przy krawężnikowych na odcinku od ul. K,
Sprawiedliwego do ul. Wł. Łokietka. Wykonawcą inwestycji była firma Budowlano=Inżynieryjna
BINEX Przemysław Bińczyk z Piotrkowa Trybunalskiego ,wyłonioną w przetargu
nieograniczonym . Całkowity koszt zadania to kwota 105 489,53 złotych.
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2.2.Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie
Wykonanie tej inwestycji przewidziano na lata 2012-2013, a jej łączny koszt szacowany był
na ponad 600 tys. złotych. Pierwotnie przewidywano wykonanie w pierwszej kolejności jednej
z tych ulic ze względu na zabezpieczone środki finansowe, lecz po wnikliwym przeanalizowaniu
posiadanych dokumentów stwierdzono, że takie rozwiązanie technicznie jest niemożliwe oraz nie
znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W 2013 roku przeprowadzono procedurę przetargową, która
pozwoliła zrealizować inwestycję w terenie. Podczas budowy ulicy Żwirowej w Sulejowie
wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o długości 99,90 mb i szerokości 5,0 mb, chodnik szer.
2,0 mb oraz zjazdy na posesje. Wykonana została kanalizacja deszczowa.
Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie obejmuje budowę dróg o długości 135,50 m i
szerokości 5,00 m wraz z budową chodników szerokości 2,00 m , wjazdów do posesji oraz budową
kanalizacji deszczowej.
Odbiór inwestycji dokonany został w sierpniu 2013 roku. Całkowity koszt zadania to kwota
363 980,03 złotych.
2.3.Budowa ulicy Romańskiej i Zamkowej w Sulejowie
Inwestycję rozpoczętą od zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, a zabezpieczone
w budżecie na 2013 rok środki finansowe w wysokości 600 tys. złoty nie pozwalają na
zrealizowanie zadania w całości, gdyż szacowane koszty zadania to kwota powyżej 2,5 mln złotych
a wartość kosztorysowa I etapu wynosi 1,60 mln złotych i obejmuje budowę drogi wraz z
chodnikami oraz kanalizacją deszczową i wykonani zbiornika odparowującego dla potrzeb
inwestycji drogowych występujących w tym rejonie osiedla.
Przebudowa drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót: Budowa drogi wewnętrznej
– ul. Zamkowej w Sulejowie na odcinku 496,58 mb od ul. K. Jagiellończyka wraz z fragmentami
ulic łączących ulicę Zamkową z innymi ulicami, tj. ul. B. Chrobrego o długości 45,31 mb, ciąg
pieszo – jezdny na działce o nr ewid. 511 o długości 59,45 mb wraz z włączeniem jezdni w ul.
Królowej Jadwigi o długości 52,31mb. Budowa ul. Zamkowej polegać będzie na, wykonaniu jezdni
asfaltowej o stałej szerokość wynoszącej 6,0 m, budowie chodników szerokości 1,50 m oraz
zjazdów o zmiennej szerokości. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%, chodników
jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%.
Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać będzie się powierzchniowo w
sposób zorganizowany ciekami przykrawężnikowymi do zaprojektowanych wpustów ulicznych
jezdniowych wpiętych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem
do projektowanego zbiornika retencyjno - odparowującego i do rowu.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to I kwartał 2014 roku a zakończenie III kwartału 2014
roku.
2.4. Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku lasu od 2013 do
2014
Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu na terenie gminy
Sulejów. .Przebudowa polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 582,50 mb,
o zmiennej szerokość jezdni wynoszącej od 4,0 do 4,5 mb. Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwu
stronny pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu -8 %. Docelowe odwodnienie
drogi odbywać będzie się powierzchniowo na pobocza i nieutwardzone tereny w obrębie pasa
drogowego. W ramach inwestycji wykonano remont istniejącego przepustu drogowego Ø 800 mm (
wymiana na nowy żelbetowy o długości 7,0 m )oraz wykonano poboczy z tłucznia kamiennego o
szerokości 0,5 mb grubości 10 cm po zagęszczeniu; Całkowity koszt zadania to kwota 246 169,80
złotych.
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2.5. Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie.
Dość szeroki zakres inwestycji drogowej oraz różna specyfika zakresu wykonywanych prac
przesądził za celowością podzielono realizację inwestycji na dwa etapy. Przebudowa ul. Ks.
Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie – etap I ,a w II etapie
przewidziany jest remont chodników i wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od
skrzyżowania z ul.Łęczyńską.
Przebudowa I etapu polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 529,21 mb, o zmiennej
szerokość jezdni wynoszącej od 5,0 do 5,4 mb. Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwu stronny,
pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi
odbywać będzie się powierzchniowo na pobocza i do odmulonych rowów przydrożnych w obrębie
pasa drogowego.
Zakończenie pierwszego etapu zadania to początek listopada 2013 roku. Drugi etap zadania planuje
się zrealizować w momencie posiadania środków finansowych. Poniesione koszty na zrealizowane
zadanie to kwota 289 568,52 złotych. I etap został zrealizowany.
2.6. Przebudowa drogi we wsi Witów – Kłudzice od 2013 do 2014 roku.
Na realizację tego zadania w czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacji
inwestycji a zadanie w części jest współfinansowane z środków przeznaczonych na drogi
dojazdowe do pól z puli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Przebudowa drogi we wsi Witów – Kłudzice, polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości
1482,00 mb, o stałej szerokość wynoszącej 5,00 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o
nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe
odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo. Inwestycja została zrealizowana w
miesiącu wrześniu 2013 roku a całkowity koszt inwestycji to kwota 398 030,00 złotych w tym
dofinansowanie zewnętrzne to kwota 397 634,56 złotych.
2.7. Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie od 2013 do 2014 roku.
W kwietniu bieżącego roku wykonano dokumentację techniczną na podstawie, której
ogłoszono przetarg nieograniczony. Przebudowa polegać będzie na wykonana jezdnia asfaltowa o
długości 490 mb, o stałej szerokość wynoszącej 4,50 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o
nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego. Docelowe odwodnienie poprzez
istniejący system rowów odwadniających.
Następnie w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy
zadania – Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowarski, z/s Wola Murowana, ul.
Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, z którym podpisano umowę . W sierpniu odebrano przebudowany
odcinek ulicy Orzechowej a całkowity koszt inwestycji to kwota 158 745,40 złotych.
2.8. Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca od 2013 do
2014roku.
W kwietniu bieżącego roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie,
której ogłoszono przetarg nieograniczony. Podczas remontu drogi wykonana jezdnia asfaltowa o
długości 480 mb, o stałej szerokość wynoszącej 4,50 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o
nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego. Docelowe odwodnienie poprzez
istniejący system rowów odwadniających.
W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy
zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300
Piotrków Trybunalski, z którym podpisano umowę . W lipcu odebrano remontowany odcinek a
całkowity koszt zadania to kwota 201 884,43 złotych.
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2.9. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych od 2013 do 2019 roku
Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych na odcinkach:
a. Barkowice ulica Widok;
b. Poniatów ul. Przedszkolna od ul. Sosnowej w kierunku lasu;
c. Witów przez wieś;
d. Zalesice przez wieś,
oraz innych wskazanych przez Zamawiającego. Nakładki wykonać należy z mieszanek mineralno –
bitumicznych grysowo – żwirowych ( w-wa ścieralna ) o grubości po zagęszczeniu 4 cm po
wcześniejszym załataniu ubytków w istniejącej nawierzchni.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania które
zostało zrealizowane w wrześniu 2013 roku a koszt całkowity to kwota 296 351,33 złote.
2.10.Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie od 2010 do 2015 roku
Na realizację tego zadania na końcowym etapie jest dokumentacja techniczna, która
kilkakrotnie była poprawiana w celu uwzględnienia uwag i wniosków mieszkańców oraz
zminimalizowania kosztów związanych z jej realizacją. Dokumentacja jest w ostatniej fazie
uzgodnień w tym z GDDKiA w Łodzi w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 12. W wyniku
prowadzonych rozmów uzyskano w miejsce wjazdy publicznego możliwość wykonania
skrzyżowania co znacznie poprawi parametry użytkowe drogi ( ul. Leśnej).Szacowany koszt
realizacji I etapu inwestycji ( do ul. Psarskiego) to kwota ponad 750 tys. złotych.
Środki zabezpieczone na realizację tej inwestycji w 2013 roku to kwota 314.088,00 zł, co nie
zabezpiecza całości kosztów związanych z wykonaniem inwestycji I etapu budowy drogi w terenie.
Planowany termin zakończenia inwestycji w zakresie I etapu to koniec sierpień 2014 roku.
Szacowany koszt inwestycji to kwota powyżej 2,5 mln .złotych i w celu realizacji zadania należy
dokonać podziału na kilka etapów uwzględniających aktualne możliwości finansowe gminy.
2.11.Remont drogi w Barkowicach Mokre ul. Działkowa w 2013 roku
Wykonany został remont ul. Działkowej polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej
grubości 5 cm wraz z podbudową tłuczniową 5 cm na odcinku 170 m o szerokości jezdni 4,5 m
wraz z wykonanie poboczy z pozyskanego urobku na odcinku od istniejącego asfaltu drogi przez
wieś do terenu lasów. Inwestycję zrealizowano w listopadzie 2013 roku a koszt zadania to kwota
69 650,00 złotych
2.12. Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie
Na etapie przygotowania inwestycji do realizacji wystąpiły trudności prawne z uzyskanie
prawa do terenu i obecnie toczy się postępowanie przed sadem powszechnym o uregulowanie stanu
prawnego drogi. Do czasu regulacji prawnych własności terenu inwestycja nie może być
realizowana. Z uwagi na brak możliwości realizacji tej inwestycji w 2013 roku z w/w przyczyn
część środków przesunięta została na realizację innych zadań inwestycyjnych. Szacowany koszt
zadania to ok. 300 tys. złotych. Zadanie realizowane będzie w latach późniejszych po uregulowaniu
stanu prawnego drogi.
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2.13. Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie od 2013 roku do 2014 roku
Przebudowa polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 270,56 mb, o stałej
szerokość jezdni wynoszącej 4,5 mb. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny, pobocza o szer. 0,5
mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się
powierzchniowo na pobocza i nieutwardzone tereny w obrębie pasa drogowego.
Przebudowa drogi obejuje wykonanie następujących robót:
• obsługę geodezyjną;
• profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża ( roboty ziemne mechaniczne spycharką
przy przemieszczeniu gruntu i roboty ręczne );
• wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym załadunkiem;
• wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
pod jezdnię asfaltową grubości 15 cm;
• skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym;
• wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wiążąca 3 cm;
• wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej warstwa ścieralna 3 cm;
• wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 mb grubości 10 cm po
zagęszczeniu;
Wykonawca robót wyłoniony został w przetargu nieograniczonym – Zakład Budowy i Eksploatacji
Dróg i Mostów sp. Z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Prace zostały wykonane w miesiącu
październiku 2013 roku a poniesione koszty to kwota 118 376,73 złote.
2.14. Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury
Obecni realizowany jest końcowy etap dokumentacji technicznych związanych
z przygotowaniem jej do realizacji zadania - przebudowy ulicy Przydziałki w Sulejowie. W zakres
przygotowywanych dokumentacji wchodzi: dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej
sanitarnej, dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej, dokumentacja techniczna
przebudowy drogi, opracowania geodezyjno-prawne. Wystąpiły utrudnienia związane z
odprowadzeniem wód deszczowych z ulicy ze względów funkcjonalnych oraz ekonomicznych co
skutkuje potrzebą wykonania dodatkowych rozwiązań dokumentacyjnych, które pozwolą na
rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz zminimalizowania kosztów budowy. Pozwolenie na budowę
uzyskane zostanie w procedurze przepisów specustawy drogowej oraz pozwoleń wodno prawnych, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy
Przydziałki w Sulejowie w II kw. 2014 roku. Koszt całego zadania szacuje się na kwotę
2.800.000,00 złotych. W 2013 roku zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy kwotę 405.588,61
złotych . Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie zadanie należy przygotować do
realizacji zgodnie z środkami wynikającymi w WPI i dostosowane do możliwości finansowych
budżetu gminy. Planowane zakończenie inwestycji w terenie to III kwartał 2014 roku.
2.15. Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie
Prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Rozpoczęto prace
przy opracowaniu dokumentacji techniczno-koncepcyjnej przebudowy drogi, dokumentacji budowy
kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy.
Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy od 4,0 do 6,0 m, inwestycja musi zostać przygotowana
do realizacji w procedurze tzn. „Spec ustawy drogowej”, co wymaga opracowania kompleksowo
wszystkich niezbędnych dokumentacji technicznych, jak i prawnych. Przewidujemy ukończenie
przygotowania dokumentacyjnego do końca II kwartału 2014 roku poz zabezpieczeniu środków
finansowych w budżecie gminy na ten cel w 2014 roku. Środki jakie zostały zabezpieczone
w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2013 roku to kwota 29.422,00 złote nie
zabezpieczają potrzeb finansowych na jego realizację.
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2.16. Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie.
Na realizację tego zadania
wykonana została w lipcu dokumentacji technicznej
przewidująca wykonanie prac ziemnych polegających na wykorytowaniu drogi o szerokości 4,5 m
wraz z wywiezieniem urobku gliny, nawiezienie podsypki piaskowej grubości 15 cm, wykonanie
podbudowy tłuczniowej z kamienia łamanego oraz zamknięcie całości nawierzchnią bitumiczną
grubości 5 cm. W 2013 roku zabezpieczono na ten cel 31.800,00 złotych, które nie zabezpieczają
potrzeb finansowych na realizację całej inwestycji ,a środki w 50% pochodziły z darowizny
mieszkańców. Zadanie zostało podzielone na II etapy , gdzie nakładka bitumiczna przewidziana
jest do wykonania w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w procedurze do 14 tys.
euro wyłoniony został wykonawca I etapu który został wykonany w wrześniu 2013 roku a
poniesione koszty na to zadanie to kwota 30 414,00 złotych.
2.17. Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 roku do 2019 roku.
Na realizację tego zadania zabezpieczona została kwota 25 000,00 zł na wstępne
przygotowania dokumentacyjne pozwalające na ubieganie się o środki zewnętrzne. W 2013 roku
nie uruchomiono programu pozwalającego o ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację tego
zadania. Przesunięto środki na realizację innych zadań. Wskazane jest przesunięcie realizacji
zadania na lata następne.
2.18. Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 roku do 2019 roku.
Na realizację tego zadania zabezpieczona została kwota 25 000,00 zł na wstępne
przygotowania dokumentacyjne pozwalające na ubieganie się o środki zewnętrzne. W 2013 roku
nie uruchomiono programu pozwalającego o ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację tego
zadania. Przesunięto środki na realizację innych zadań. Wskazane jest przesunięcie realizacji
zadania na lata następne.
2.19. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie – od 2013
roku do 2014 roku.
Na realizację tego zadania nie zabezpieczono w 2013 roku środków finansowych.
2.20. Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania
potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów – od 2013 roku do 2014 roku.
Dla potrzeb realizacji tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna oraz
opracowania niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie środków zewnętrznych na realizację tego
zadania. Pozyskane zostały środki zewnętrzne w wysokości 322 000,00 zł co stanowi 75 %
środków przewidzianych na realizację zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w
II kw. 2014 roku.

3. Dział - 630 3.1. Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski – Koło od 2012 roku do 2019 roku
Z przyczyn technicznych niezależnych od gminy Sulejów realizacja tego zadania
przesunięta została na lata późniejsze. Inwestycja miała być realizowana przy udziale gminy
Sulejów, gminy Piotrków Trybunalski, Lasów Państwowych. Nie zostały zabezpieczone środki
finansowe w budżecie na realizację zadania w 2013 roku.
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4. Dział - 700 –
4.1. Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości
Zadanie jest realizowane etapowo i dotyczy nabywania gruntów pod drogi publiczne
( gminne) lub drogi wewnętrzne. Realizacja wynika z bieżących potrzeb gminy. Środki
zabezpieczone w budżecie to kwota 20.000,00 zł z czego poniesiono kosztów w wysokości
19.553,04 złotych. Realizacja w trakcie .

5. Dział - 750 - Administracja publiczna
5.1. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e – usług publicznych dla
mieszkańców gminy Sulejów – od 2012 do 2013 roku
Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w
2012 roku i znajduje się obecnie na liście rezerwowej . Bez pozyskania środków zewnętrznych w
wysokości do 85 % zadanie nie jest przewidziane do realizacji z środków własnych gminy. Nie
poniesiono w 2013 roku kosztów na realizację zadania.
5.2. Wdrożenie systemu e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów- od 2013 do 2014
roku.
W celu realizacji tego zadania przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie
zadania z środków unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gdzie dofinansowanie to
85 % przy 15 % wkładu własnego. Złożony wniosek oceniony został pozytywnie lecz ograniczone
środki przeznaczone na jego realizację spowodowały, że znajduje się on na liście rezerwowej
programu. Szacowany koszt zadania to kwota 141.000,00 zł , z czego w 2013 roku poniesione
zostały koszty w wysokości 7 380,00 złotych. Oczekujemy na uruchomienie środków z UE zadanie
jest na liście rezerwowej.
5.3.. Budowa tożsamego regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych
i kulturowych gminy Sulejów – od 2013 do 2015 roku.
Zadanie polega na kompleksowej promocji gminy Sulejów w postaci imprez plenerowych,
przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz opracowaniu strategii promocji gminy na lata 20142020. Szacowany koszt zadania to kwota ok. 800 tys. złotych w tym dofinansowanie ok. 680 tys.
złotych. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Oczekujemy na uruchomienie środków z UE.W
2013 roku na zadanie nie zabezpieczono środków finansowych oraz nie poniesiono nakładów.

6. Dział – 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6.1. Pomoc finansowa do zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Piotrkowie
Trybunalskim.
Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 10.000,00 zł, została zrealizowana.
6.2. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Białej.
Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 36.000,00 zł, została zrealizowana.
6.3. Dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń sanitarnych dla OSP w Barkowicach.
Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 2.000,00 zł, została zrealizowana.
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6.4.Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Krzewinach w 2013 roku
Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 5 000,00 złotych

7. Dział - 801 - Oświata i wychowanie
7.1. Budowa centrum sportowo – kulturowo – edukacyjnego we wsi Łęczno
Zadanie zakończono w listopadzie 2012 roku Ze względów na rozliczanie środków
zewnętrznych realizacja przesunięta została na 2013 rok. W 2013 roku nie poniesiono nakładów
finansowych na realizację tego zadania.
7.2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie –od 2010 do 2015 roku
Wykonana została dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy szkole lecz
obecnie brak środków finansowych w budżecie gminy nie pozwala na rozpoczęcie realizacji
inwestycji. Nie zostały uruchomione programy pozwalające ubiegać się o środki zewnętrze na
realizację tej inwestycji . Środki zabezpieczone na realizację tego zadania w 2013 roku to kwota
1.054,59 złotych jest bardzo mała i nie została uruchomiona. Z uwagi na brak środków w budżecie
gminy oraz brak programu pozwalającego na realizację inwestycji zadanie przewidziane jest do
realizacji w latach następnych.
7.3. Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych- od 2013 do
2019 roku
Na realizację tego zadania nie zabezpieczono środków w budżecie gminy w 2013 roku.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych..
7.4. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie- od 2012 do 2014 roku.
Zadanie przygotowywane jest do realizacji z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach
Programu PROW , funduszu sołeckiego oraz środków gminy Sulejów. W ramach realizacji zadania
przewiduje się wykonanie placu zabaw, ogrodzenia działki, wydzielenia miejsc parkingowych.
Opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem
projektowanych rozwiązań. Wystąpiły opóźnienia z uruchomieniem naborem wniosków w ramach
programu PROW przez Urząd Marszałkowski, co wyłączyło obecnie możliwość pozyskania
środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Koszty poniesione na realizację zadania w 2013
roku to kwota 7 086,90 złotych.
7.5. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie- od 2012 do 2013 roku.
W ramach inwestycji w 2013 roku, opracowano projekt techniczny zagospodarowania
terenu wraz z wskazaniem projektowanych rozwiązań, co pozwoliło złożyć stosowny wniosek
o pozyskanie środków zewnętrznych z Programu PROW na realizację małych projektów, gdzie
kwota dofinansowania szacuje się do 25.000 złotych.
Złożony wniosek rozpatrzony został pozytywne, dzięki czemu Gmina podpisała umowę na
dofinansowanie zadania. W maju bieżącego roku ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę
placu w ramach, którego wyłoniono wykonawcę – Firmę Remontowo – Budowlaną „CALBUD”
Piotr Potaczała z/s w Ręcznie ul. Piotrkowska 14, z którą podpisano umowę na realizację inwestycji
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w terenie. Zadanie zakończono i odebrano na początku sierpnia a poniesione koszty to kwota
60 049,71 złotych.
7.6. E-kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form
edukacji – od 2012 do 2013 r.
Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z środków zewnętrznych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania przewiduje się wyposażyć dwa
gimnazja z terenu gminy Sulejów tabletami wraz z stosownymi oprogramowaniami w ramach
nowoczesnych form edukacji. Szacowany koszt zadania to kwota 207 tys. złotych z czego
dofinansowanie to kwota 171 tys. złotych. Złożony wniosek gminy Sulejów jako jeden z kilku w
województwie rozpatrzony został pozytywnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Realizacja zadania została zakończona i w miesiącu wrześniu nastąpiło uroczyste przekazanie
sprzętu na rzecz gimnazjum w Sulejowie oraz w Przygłowie z siedzibą w Włodzimierzowie. Koszty
poniesione w 2013 roku na realizację tego zadania to kwota 180 994,50 złotych w tym środki
pozyskane z Unii Europejskiej to kwota 171 043,80 złotych.

8. Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8.1. Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie Gniny
Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap II od
2012 r. do 2019 r.
W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacyjne ,którego zakończenie zostało
wstrzymane z uwagi na utrudnienia związane z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości
objętych opracowaniami dokumentacyjnymi. Koszt zadania szacuje się na około 1.000.000,00 zł , z
czego w 201Kwoty wynikające z podpisanych umów to 22 649,84 złote przewidziane do realizacji
w latach następnych.
8.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów –
od 2013 do 2019 roku
Na realizację tego zadania nie przewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.
8.3.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów
i Piotrków Trybunalski- od 2012 do 2019 roku
Na realizację tego zadania nie przewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.
8.4. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie –od 2012 do 2015
roku..
Zadanie przygotowane zostało w ramach pomocy technicznej dla mieszkańców oraz
uzyskania efektu ekologicznego wybudowanej sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Podklasztorze”
w Sulejowie. W 2012 roku wyłoniony został projektant, który wykonał dokumentację techniczną
podłączenia posesji do sieci miejskiej. W chwili obecnej posiadamy podpisanych ok. 187 umów na
podłączenie do kanalizacji. Wspólne działania znacznie zmniejszą koszty wykonania przyłączy oraz
pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości minimum 45 % lub większej
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kwocie. W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, który został unieważniony z uwagi
braku ofert na wykonanie zadania. Z uwagi na brak ofert podpisana została umowa na wykonanie
inwestycji z Miejskim Zakładem Komunalnym w Sulejowie. Realizacja przyłączy rozpoczęła się
już w połowie lipca. Planowane zakończenie inwestycji to koniec listopada 2013 roku a poniesione
koszty na realizację zadania to kwota 434 715,00 złotych. Dalsze wykonanie inwestycji
przewidujemy na lata następne.
8.5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części gminy Rozprza, północno-zachodniej części
gminy Sulejów oraz południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego – od 2006 do 2019 roku
Na realizację tego zadania nie przewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.
8.6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.
W ramach tego zadania rozpoczęto procedury administracyjne pozwalające na wykonanie
dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego we Włodzimierzowie na ul. Polnej i przyległych a
poniesione koszty w 2013 roku to kwota 2 382,41 zł. Przewidziana realizacja zadania w terenie to
2014 rok.
8.7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łęcznie.w rejonie Podlubienia - w 2013 roku
W ramach tego zadania rozpoczęto procedury administracyjne pozwalające na wykonanie
dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w pasie
drogi powiatowej. W budżecie na 2013 rok na realizację tego zadania nie zabezpieczono środków
finansowych.
8.8. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo- handlową
od 2004 r. do 2019 roku

w Sulejowie

-

W ramach realizacji zadania przywieziony został tłuczeń drogowy celem poprawy stanu na
istniejących układach komunikacyjnych. Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na budowę utwardzenia terenu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu
istniejącego utwardzenia placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania „
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo – handlową w Sulejowie”. Remont
utwardzenia placu targowego polegał będzie na ułożeniu kostki betonowej brukowej kolorowej o
grubości 8 cm wraz z robotami towarzyszącymi ( roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe
istniejącego utwardzenia, roboty ziemne, roboty montażowe związane z ułożenie krawężników
drogowych na ławie betonowej z oporem, regulacja pionowa studziennego wraz z wymianą włazów
na nowe – włazy szczelne, regulacja pionowych studzienek wodociągowych, wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego, ułożenie nawierzchni utwardzonej z kostki na
podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie odwodnienia liniowego, uporządkowanie terenu).
Szacunkowa wielkość powierzchni przewidzianej do pokrycia kostką to 2 736 m2. W wyniku
przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca Usługi Budowlane Bebak Jarosław
Sulejów z terminem zakończenia inwestycji 20 maja 2014 roku. Inwestycja jest w trakcie realizacji
a koszty poniesione na realizację w 2013 roku to kwota 8 500,00 złotych. Koszty przewidziane do
poniesienia w 2014 roku na to zadanie to kwota 304 711,62 złote.
8.9. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.
Zadanie obecnie jest realizowane w części dokumentacyjno-prawnej. Występują problemy z
uzyskanie prawa do terenu oraz uzgodnieniem dokumentacyjnym ze względu na specyfikę
lokalizacji ( w rejonie obiektu zabytkowego będącego Pomnikiem Historii w strefie
archeologicznej).Pod koniec roku ogłoszony został przetarg który został nie rozstrzygnięty z uwagi
na brak ofert. Przewidywany zakres prac do wykonania to : budowa odcinka sieci kanalizacji
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sanitarnej o łącznej długości 597,50 m od przepompowni odprowadzającej ścieki sanitarne z osiedla
Podklasztorze zlokalizowanej na działce o nr ewid. 200/1 obr. 3 do studni rewizyjnej na kolektorze
grawitacyjnym zlokalizowanej na działce o nr ewid. 244/2 obr. 3 przy ul. Jagiełły w Sulejowie.
Budowa kanalizacji obejmuje działki o nr ewid. 200/1, 201, 227, 229, 239, 244/2 obr. 3 oraz na
działkach o nr ewid.21/3, 198 obr. 4 miasta Sulejów. Projektowana kanalizacja będzie składała się z
kanału tłocznego wykonanego z rur PE Ø180x10,7 RC o długości L1 = 421,0m i kanału
grawitacyjnego wykonanego z rur PE Ø 225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV Ø 250x7,3 L3 = 35,5m.
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić modernizację przepompowni ścieków,
która polegać będzie na wymianie starych pomp na nowe wraz z modernizacji wewnętrznych rur
stalowych na rury ze stali nierdzewnej oraz szafy sterowniczej umożliwiającej działanie nowych
urządzeń. W wyniku ogłoszenia nowego przetargu inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji a
przewidywany termin zakończenia to 18 kwietnia 2014 roku. Koszty poniesione na realizację
inwestycji w 2013 roku to kwota 16 046,46 złotych a koszty przewidywane do poniesienia w 2014
roku to kwota 342 124,37 złotych .

9. Dział – 921 –
9.1, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla MOK w Sulejowie – w 2013 roku
Zakup został zrealizowany a poniesione koszty to kwota 4 200,00 złotych
9.2. Budowa Regionalnego Centrum Kultury ,,ROMANIKA” w Sulejowie od 2004 r. do 2019 roku
Koszt zadania szacuje się na 13 mln złotych. Realizację zadania przesunięto na lata
późniejsze z uwagi na brak środków finansowych. W 2013 roku nie zabezpieczono środków w
budżecie gminy na ten cel.
9.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej – od 2013 do 2014 roku.
Zakup sprzętu i wyposarzenia niezbędnego do poprawy funkcjonalności świetlicy wiejskiej z
pozyskaniem części środków zewnętrznych z UE. Wyposarzenie to stoły, krzesła, meble, lodówka
sprzęt kuchenny itp. Poniesione w 2013 roku koszty to kwota 13 303,40 złotych w tym
dofinansowanie z UE w kwocie 7 571,03 złotych. Zadanie zostało zrealizowane.

10. Dział – 926 –
11.1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach od 2013r . do 2014 roku.
Brak obecnie programu pozwalającego na realizację zadania z środków zewnętrznych a
zabezpieczona w budżecie gminy kwota nie pozwala na realizację zadania. Środki zabezpieczone w
budżecie gminy w wysokości 10 000,00 złotych nie zostały wykorzystane. Przewiduje się realizację
tej inwestycji w 2014 roku.
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