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i / INFORMACJA 
tycząca przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych 
na terenie Gminy Wąchock na dzień 22 sierpnia 2012 r. w ujęciu pozycji 

budżetowych. 

Lp. Dział Rozd 
z. Nazwa zadania inwestycyjnego Stopień zaawansowania 

inwestycji / remontu 
i 

Uwagi 
1 2 3 4 5 6 

Zadania inwestycyjne wielole tnie w 2012 r. 

1. 010 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rataje i Parszów - gmina Wąchock W trakcie realizacji Trwają roboty związane z budową kanalizacji w miejscowości Parszów; 

planowany termin zakończenia - 14.09.2012 r. 

2. 600 60016 

Budowa i przebudowa dróg gminnych na 
terenie Gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej 

w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock -
Marcinków Górny 

W trakcie realizacji 

W wyniku postępowania przetargowego dnia 27 kwietnia 2012 roku zawarto 
umowę na wykonanie zadania z firmą „BUDROMIOST" z Wąchocka na kwotę 

w wysokości 1.328.104,31 z ł , roboty w trakcie realizacji, kanalizacja 
deszczowa wykonana w 90%, trwają roboty kamieniarskie. Planowany termin 

zakończenia - 30 listopada 2012 roku. Wykonano i uzgodniono projekt 
dotyczący drogi gminnej Wąchock-Marcinków Górny w zakresie terenów 
gminnych (w zakresie terenów koiejowych projekt na etapie uzgodnień); 

wydana została decyzja środowiskowa. 

3 600 60016 Budowa drogi gminnej ul. 
Nadrzecznej w Wąchocku W trakcie realizacji 

| Projekt w trakcie realizacji oraz uzgodnień; wydana została decyzja 
środowiskowa; planowany termin wykonania projektu - I półrocze ] 

2013 roku j 

4. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Wymysłów-Rataje 
Nr 0580T w m. Rataje gm. Wąchock -

Planowane wykonanie projektu - IV kwartał br. {zgodnie z ustałeniami 
wcześniejsze wykonanie projektu uzależnione od stopnia zaawansowania 

realizacji przyłączy do posesji) 
i 



5. 630 63095 

i 

Rewitalizacja miejscowości Wąchock - etap 1 W trakcie realizacji 

W wyniku koiejnego postępowania przetargowego zawarta została w dniu 
11 lipca 2012 roku umowa na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja 

miejscowości Wąchock - etap I" z firmą MORIS - S P O R T sp. z o.o. z 
Warszawy, na kwotę w wysokości 9.475.464,95 zł. Termin realizacji -

31.05.2014 r. 
W wyniku postępowań przetargowych zostali wybrani inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego i archeologicznego. Umowa na nadzór inwestorski zawarta 

została dnia 17 sierpnia 2012 roku z firmą „PROJEKT" z Ambrozowa na 
kwotę 92.815,80 z!. Umowa na nadzór archeologiczny zawarta w dniu 17 
sierpnia 2012 roku z Pracownią Archeologiczną „ABAKUS" z Pabianic na 

kwotę 38.926,00 zł. 

6. 720 72095 e-swiętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury informatycznej JST W trakcie realizacji 

W ubiegłym roku wykonano sieć w budynku urzędu oraz zainstalowano 
serwer. We wrześniu br. jest planowane ogłoszenie przetargu na dostawę 

sprzętu komputerowego. 

7 900 90015 
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

gminnej "Od drogi Starachowice - Skarżysko 
Kamienna do wsi Węgłów" 

Zrealizowane Zadanie wykonane, wartość robót ogółem 45.751.67 zł w tym w 2012 roku 
36.700,72 zł. 

8. 900 90095 
Budowa urządzeń ograniczających ujemne 

oddziaływanie zbiornika retencyjnego na 
budynki usytuowane przy ui. Św. Rocha 

W trakcie realizacji Wykonano projekt oraz uzyskane zostało pozwolenia na budowę. 

9. 
921 92109 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej 

Wsi 
-

Planowane zlecenie oraz wykonanie projektu - II, HI kwartał br. W przypadku 
I zakupu gotowego projektu zlecenie adaptacji wraz z projektem 
I zagospodarowania działki - II kwartał br. 

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. 
1. 600 60016 Budowa parkingu przy ui. Złotoglin j - Planowane wykonanie - llł kwartał br. 

2. 700 70005 
Zakup gruntów do gminnego zasobu 

nieruchomości 
-

_ 

3. 720 72095 

e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji i 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

W trakcie realizacji 

7.03.2012 r. Urząd Marszałkowski udzielił zamówienia, którego przedmiotem 
jest wykonanie projektu wykonawczego, modernizacja- adaptacja 

pomieszczeń na potrzeby serwerowni Lokalnych Centrów Przetwarzania 
Danych (LCPD) zgodnie z wykonanym projektem oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej dla inwestycji wpowtatach {m.in. Powiat 
Starachowicki); termin wykonania - 4 m-ce 



4. 900 90015 
Projekt techniczny na doświetlenie odcinka przy 

skrzyżowaniu ul. Górnej w kierunku Majkowa 
oraz Złotoglin 

-
Uzyskano warunki z ZEORK dotyczące przyłączenia do sieci. 

Przygotowywany jest wniosek o uzyskanie decyzji o lokalizacji celu 
publicznego. 

5. 900 90095 Zagospodarowanie terenu wokół żurawia we wsi 
Węgłów - Planowane wykonanie - III kwartał br. 

6. 921 92109 
Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu 

terenu przy budynku WDK i OSP w 
Marcinkowie 

W trakcie realizacji 

Wyniku prowadzonych negacji w dniu 10 sierpnia 2012 roku otrzymaliśmy 
nową ofertę cenową na wykonanie monitoringu tańszą o 4.500,00 zł od ofert, 

które otrzymaliśmy wcześniej, Planowany termin realizacji III kwartał br. 
Złożony został wniosek o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci 

w Z E O R K Skarżysko-Kamienna, planowane wykonanie - III kwartał br. 

7 921 92109 
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Ratajach, placu zabaw i 

boiska i sportowego 

- W dniu 1 czerwca 2012 roku została zawarta umowa na wykonanie 
ogrodzenia na kwotę w wysokości 9.575,00 zł Planowany termin zakończenia 

robót-31.08.2012 r. 

Zadania remontowe w 2012 r. 

1. 600 60016 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej od drogi j 
Wielka Wieś-Kopalnia do końca łącznika z 

drogą Wielka Wieś - Betlejem 
- Przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia przetargu. 

2. 801 80101 Remont pokrycia dachowego na budynku 
Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku 

W trakcie realizacji 
Dnia 31 lipca 2012 roku zawarta została umowa na realizację robót z firmą 

„DEMAX" ze Starachowic, na kwotę 27.209.28 zł. Planowany termin 
zakończenia - 31 sierpnia 2012 roku 

3. 921 92109 Remont elewacji budynku WDK w Ratajach 
W trakcie realizacji 

Dnia 31 lipca zawarta została umowa na wykonanie robót z firmą „KROBEL" 
ze Starachowic na kwotę 37.527,62 zł. Zakres prac obejmuje remont pokrycia 

dachowego oraz wykonanie nowej elewacji budynku wraz z dociepieniem. 
Planowany termin wykonania robót - 28 sierpnia2012 r. 

4. 600 60016 
Wykonanie remontów cząstkowych 

nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na 
trenie Gminy Wąchock 

Zrealizowane 
Roboty wykonała firma „BUDROMOST" za kwotę w wysokości 23.812,80 zł. 

Zakres robót obejmował 220 m 2 naprawianych ubytków w istniejących 
drogach. 

5. 600 60016 Wykonaniu wjazdu przy budynku w 
Parszowie, ul. Złotoglin 91 

W trakcie realizacji Roboty wykonuje firma „SPEC-BET" za kwotę w wysokości 24 309 zł 
Zakres obejmuje wykonanie korytowanie, ułożenie obrzeży i krawężników 
oraz 185 m 2 kostki brukowej. Termin wykonania prac do 30.09.2012 


