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INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2017 

 
Przejmowanie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenach wiejskich 
Plan 500 000 zł Wykonanie 40 255zł – 8,05% 
W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy 
wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenach wiejskich. 
Komunalizacją objęto: 
odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 1897,6 mb. w miejscowościach: Krzeptów dz. nr 126, 
124/69 i 108 o długości 379 mb, Gniechowice dz. nr 588, 376/1, 374, 376/2 o długości 214 mb, 
Gądów-Jaszkotle dz. nr 40/20, 40/21, 40/28 o długości 502 mb, Sadowice dz. nr 199, 151, 424/13, 
171/18, 171/20, 171/23, 171/7, 171/25 o długości 745 mb oraz i w Mokronosie Górnym dz. nr 5 dr, 
2/26 o długości 57,6 mb;  
odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krzeptów dz. nr 126, 124/69, 108 o długości 514,5 mb.  
Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie: droga w Zabrodziu, Pietrzykowicach, 
remont chodnika w Sośnicy i Bogdaszowicach 
Plan 1 154 000 zł Wykonanie 302 404,26 zł – 26,20% 
Powiat Wrocławski planuje w roku 2017 realizację zadań polegających budowie  
i przebudowie dróg powiatowych w Zabrodziu i w Pietrzykowicach. Na realizację tych zadań Powiat 
będzie się starał uzyskać pomoc finansową w ramach rekultywacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych oraz „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie pomocy 
finansowej. 
W ramach zadania „Bezpieczna droga” planowana jest przebudowa istniejącego chodnika przy 
drodze powiatowej 2016D w miejscowości Sośnica i budowa chodnika przy ul. Głównej ( droga 
powiatowa nr 2020D) w miejscowości Bogdaszowice. 
Pomoc finansowa Powiatowi Wrocławskiemu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D 
na odcinku od zjazdu z autostrady A4 poprzez miejscowość Kilianów, Piława, Milin do Mietkowa, 
która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu 
wrocławskiego i świdnickiego 
Powiat Wrocławski planuje w latach 2017 i 2018 przebudowę drogi nr 2000D od zjazdu z autostrady 
A4 do Mietkowa. Na wykonanie przebudowy drogi Powiat stara się o dofinansowanie ze środków 
unijnych. Gmina Kąty Wrocławskie będzie współuczestniczyć w realizacji zadania poprzez udzielenie 
pomocy finansowej. 
Budowa bocznej drogi z kostki brukowej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich 
Plan 150 000 zł Wykonanie 146 645 zł – 97,76% 
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich – w rejonie zatoki 
autobusowej, została zakończona. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie dokumentacji 
projektowej wykonanej w 2016 r. Przebudowana droga poprawia warunki i bezpieczeństwo 
komunikacji samochodowej, a także dojazdy do posesji położonych wzdłuż odcinka drogi. Długość 
przebudowanej drogi wynosi 100 m.  
Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór - etap II 
Plan 784 450 zł Wykonanie 300 zł – 0,04% 
Zadanie jest kontynuacją budowy drogi transportu rolnego na odcinku Gniechowice – Stary Dwór o 
długości ok. 2,0 km. W 2016 r. została wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej z 
powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową. Realizacja zadania w 2017 r. polega na wykonaniu 
nawierzchni asfaltobetonowej na drodze. Gmina podpisała z Województwem Dolnośląskim umowę o 
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu na zadanie rekultywacyjne na 2017 
rok. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest firma MABUD sc. M. Chjecki, A. Atras. Termin 
zakończenia robót zgodnie z umową – do 30.09.2017 r.  
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Budowa drogi w m. Cesarzowice 
Plan 20 000 zł Wykonanie 0zł  
Jest to zadanie dwuletnie, którego zakres obejmuje wykonanie projektu drogi wraz  
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budową drogi w roku 2018. 
W zakres drogi o długości ok. 70 m wchodzą: jezdnia, jednostronny chodnik, odwodnienie drogowe z 
oświetleniem drogowym.  
Budowa odcinka drogi przy ul. 1 Maja w Katach Wrocławskich 
Plan 150 000 zł Wykonanie 138 087,67zł – 92,06% 
Na postawie analizy rynku i zebranych ofert wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na 
wykonaniu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej wewnętrznej ul. J. Korczaka o długości 70 m/b i 
szerokości 5/m/b wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości 1,5 m zgodnie z dokumentacją 
budowlaną w obrębie działki nr ewid. 95/2 AM-6 w mieście Kąty Wrocławskie.  

Inwestycję wykonano w terminie tj. do 15 czerwca 2017r.  

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich 
Plan 500.000 zł Wykonanie 0 zł 
Budowa drogi planowana jest do realizacji w latach 2017 i 2018. Budowa będzie obejmowała 
kanalizację deszczową jak i drogę z obustronnymi chodnikami. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 
mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej, zapewniając mieszkańcom dojazd 
do budynków poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą. Projekt przebudowy kanalizacji 
deszczowej został wykonany wraz ze zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu. Obecnie trwają prace projektowe drogi.  
Budowa ul. Willowej w Smolcu 
Plan 750 000 zł Wykonanie 615 zł – 0,08% 
Budowa będzie realizowana na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę 
sporządzonej przez mieszkańców ul. Willowej w ramach inicjatyw lokalnych.  
Budowa drogi obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem drogowym typu LED i 
odwodnieniem odprowadzającym wody opadowe do Ługowiny Długość drogi z oświetleniem wynosi 
315 mb natomiast długość kanalizacji deszczowej wynosi 626 m. Zadanie jest planowane do realizacji 
w latach 2017 i 2018. 
Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Termin zakończenia robót – 
do 30.05.2018 r. 
Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe 
Plan 2 000 000 zł Wykonanie 38 900zł – 1,95% 
1. Modernizacje nawierzchni dróg – nakładki asfaltowe. 
W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na ułożenie nakładek asfaltowych na 
drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej. MABUD s.c.   M. Chojecki, A. Atras z siedzibą we 
Wrocławiu. Wykonawca zrealizował nakładki na drogach w miejscowościach:  Wojtkowice na dz. 
206, Sadków ul. Ogrodowa i odcinek ul. Pod Akacjami, Sadowice ul. Kolejowa ( od torów), Smolec ul. 
Starowiejska na dz. nr 68, Katy Wrocławskie  - sięgacz  ul. Nowowiejskiej, Rybnica na dz. nr 282, 
Małkowice odcinek na dz. nr 71, Smolec ul. Parkowa,, Zachowice ul. Różana  z sięgaczem do ul. 
Żurawiej, Baranowice odcinek na dz. 24/1 , i Krzeptów plac manewrowy na  dz. nr 62. 

Łącznie wykonano nakładki asfaltowe o grubości 5 cm, na drogach o długości ok. 2.878 mb.   

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę chodników – firmę „MABUD s.c.  M. 
Chojecki, A. Atras  z siedzibą we Wrocław 
Wykonawca zrealizował chodniki w miejscowościach: Kąty Wrocławskie : Mireckiego (od Lipowej do 
Imbirowej) Wolności i Okrzei odcinek II i III, Krzeptów (chodnik przy ul. Ziołowej, Strzeganowice ( 
kontynuacja - zakończenie), Sadowice ul. Dworcowa, Gądów - Nowa Wieś Wrocławska , Nowa Wieś 
Wrocławska (centrum), Krobielowice – kontynuacja, Sośnica odcinek k/o kościoła Zachowice ul. 
Piwna. 
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Łącznie chodniki o długości ok. 1.420,00 mb.  + 847,30mb = 2.267,30mb 

4.Przebudowa odcinków chodników przy drogach wojewódzkich 

W ramach porozumienia z Dolnośląska Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do 
realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania własnego Województwa Dolnośląskiego zostanie  
wykonana  budowa odcinka chodnika w ciągu dróg wojewódzkiej  346 w miejscowości Kąty 
Wrocławskie (przy przejeździe PKP). 

5.Remont drogi wojewódzkiej W-362   

 W przygotowywaniu (przez DSDiK)  jest porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego zrealizowano zadanie pn. „ Remont 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 362 Kąty Wrocławskie – Wrocław – odcinkami”, do wyremontowania 
odcinki Stoszyce –Romnów w km 5+750-6+100 oraz odcinek Samotwór - Wrocław  w km 11+200 – 
11+800. 

Przebudowa drogi gminnej w m. Kębłowice, gm. Kąty Wrocławskie 
Plan 358 989 zł Wykonanie 0zł  
W formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na zadanie pn. „Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Kębłowice”, zadanie wykonywała  firma: Zakład Usługowy  WODNEL inż. 
Aniela Rabenda z Ząbkowic Śląskich w terminie do 24 lipca 2017 roku.  

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 dla obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez 
budowę przystanku kolejowego - Mokronos Górny- budowa parkingu 
Plan 50 000 zł Wykonanie 0zł Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje zagospodarowanie 
terenu przylegającego do PKP tj. pod parking, wiaty rowerowe, chodniki, oświetlenie. Zadanie 
realizowane w partnerstwie z PKP PLK S.A. zostało wybrane do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w trybie 
pozakonkursowym. Aktualnie trwają prace koncepcyjne. 
Rozbudowa tras rowerowych na terenie gminy Katy Wrocławskie 
Plan 6057 – 1 880 763zł Wykonanie 0zł Plan 6059 –     420 333zł Wykonanie 8 462,40zł – 2,01% 
Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wybudowanie dwóch dróg rowerowych w 
miejscowości Smolec wzdłuż ul. Chłopskiej oraz wzdłuż ul. Granitowej. Droga rowerowa wzdłuż ul. 
Chłopskiej o długości 962,44 m i szerokości 2,00 m o nawierzchni bitumicznej. Wzdłuż ul. Granitowej 
zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 920 m i szerokości 3,5 m, o nawierzchni z kostki 
betonowej.  
Na podstawie rozstrzygniętego przetargu niegraniczonego, zawarto w dniu 09.06.2017r. umowę na 
realizację zadania z firmą MABUD s.c. M.Chojecki, A.Atras z Wrocławia za kwotę 1.988.910,00 zł 
brutto. Termin zakończenia zadania – 31.10.2017r. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 1.688.482,50. 
Czekamy na podpisanie stosownej umowy. 
Zakup wiat przystankowych 
Plan 50 000 zł Wykonanie 14 700,10 zł – 29,40% 
Zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową w miejscowości Krzeptów - Wykonawcą 
zadania była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilichowicach.  

W ramach tego zadania zostały posadowione również na boisku sportowym w Sadowicach 2  wiaty 
sportowe formatu W-2, obitych poliwęglanem komorowym, wyposażone w 10 siedzisk (oparcie 36 
cm),  wraz z wykonaniem kompletu napisów na 2 wiaty - "Goście" oraz "Gospodarze". Łączna wartość 
zadania wyniosła 9940,00 zł 
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Modernizacja w budynkach komunalnych w Zachowicach 
Plan 311 000 zł Wykonanie 75 830, 06 zł – 24,38% 
Powyższe koszty zaangażowano na wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych 

budynku mieszkalnego w Zabrodziu 10- zadanie  realizowane jest w okresie   od maja do sierpnia 

2017 roku. 

Pozostałe zadania pt. wykonanie ogrodzenia terenu budynku w Zachowicach przy ul Słonecznej 4, 

oraz wykonanie parkingu i obudowy pojemników na odpady komunalne przy ul. Krótkiej w Kątach 

Wrocławskich będą realizowane w II półroczu 2017 roku 

Zakup komputerów 
Plan 7 000 zł Wykonanie 6 570,66 zł – 93,87% 
Projekty 
Plan 1 011 217zł Wykonanie 11 070 zł – 1,09% 
1. Projekt budowy świetlicy w Nowej Wsi Wrocławskiej wraz boiskiem wielofunkcyjnym 
Ze względu na przedłużającą się procedurę uchwalenia MPZP istnieje zagrożenie, że zadanie to nie 
zostanie zlecone i wykonane w bieżącym roku. 
2. Przeprojektowanie świetlicy w Pełcznicy; 
Podpisano umowę z Biurem  Projektowym  WDI Sp. z o.o. (które zaprojektowało świetlicę) w celu 
dokonania zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w Pełcznicy w 
zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym 
zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w 
poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Biuro 
projektowe uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia gestorów mediów i organów administracji 
państwowej opiniujących projekt budowlany, a docelowo uzyska zamienną decyzję o pozwoleniu na 
budowę. 
Zakończenie prac projektowych ma nastąpić do września 2017r, a uzyskanie pozwolenia zamiennego 
na budowę do listopada 2017r. 
3. Przeprojektowanie świetlicy w Sadkowie; 
Decyzją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nie nastąpi obecnie przeprojektowanie budynku 
świetlicy wiejskiej w Sadkowie. Zmiany obecnej dokumentacji projektowej budowy świetlicy w 
zakresie dostosowania i zaktualizowania projektu do nowych rozwiązań materiałowych, w tym 
zmiany projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zmiany kosztorysów inwestorskich w 
poszczególnych branżach, oraz zmiany specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ma 
nastąpić rok przed planowanym terminem budowy.  
4. Projekt remontu świetlicy w Kozłowie; 
W związku ze złym stanem technicznym budynku świetlicy wiejskiej w Kozłowie planuje się 
wykonanie projektu remontu w oparciu o wyniki ekspertyzy technicznej. Projekt będzie obejmował 
remont stropów, częściowo dachu, komina, orynnowania, odwodnienie fundamentów, wykonanie 
pomieszczeń sanitarnych ze zbiornikiem bezodpływowym, wykonanie nowych instalacji elektrycznych 
i instalacji grzewczej.  
W dniu 29.06.2017r. otrzymano od firmy projektowej dokumentację projektową remontu świetlicy 
wiejskiej w Kozłowie wraz ze specyfikacjami i kosztorysami.  
Dokumentację projektową wykonała firma DOBRAS Pracownia Projektowa z Wrocławia za kwotę 
23 985,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 20.02.2017r. 
5. Projekt remontu przebudowy drogi w ul. Zwycięstwa i Norwida w Kątach Wrocławskich ( na 
odcinku od ul. Mireckiego do ul. Wrocławskiej); 
Prowadzone są prace projektowe obejmujące przebudowę drogi z chodnikami, rozbudowę kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia drogowego (odcinek przy ul. Norwida) z zastosowaniem opraw typu LED 
oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Łączna długość projektowanej drogi wyniesie ok. 0,7 km. 
Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki komunikacji 
samochodowej. Projekt zostanie wykonany do dnia. 15.12.2017 r. 



5 
 

6. Projekt boiska wielofunkcyjnego w Wojtkowicach; 
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w miejscowości 
Wojtkowice. 15.05.2017r. z firmą ZRB Stanisław Trzaskowski, zawarto umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowej na budowę boiska w Wojtkowicach, na kwotę 5 300,00 zł. Termin realizacji 
powyższego zadania ustalono na koniec sierpnia 2017r. 
7. Projekt drogi w ul. Dębowej w Sadkowie wraz z kanalizacją deszczową. 
Projekt obejmie budowę drogi z chodnikami i kanalizacją deszczową. Łączna długość projektowanej 
drogi wyniesie ok. 220mb, kanalizacji deszczowej ok. 140 m. Kanalizacja deszczowa zostanie 
włączona do istniejącej kanalizacji w ul. Szkolnej. Budowa drogi poprawi warunki komunikacji 
samochodowej i pieszej dla mieszkańców ul. Dębowej w Sadkowie.Umowa z biurem projektowym 
DFE EKORAJ sp. z o.o. z Wrocławia została podpisana 24.02.2017 r. na kwotę 36 777zł. Umowny 
termin zakończenia prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę 15.12.2017 r.  
8. Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i 
Miasta Wrocławia od istniejącej sieci do granic Gminy Katy Wrocławskie wraz ich połączeniem w 
miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Kąty 
Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Gądów, 
Nowa Wieś Wrocławska). 
Jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2014r. Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji 
sanitarnej wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości 
podłączenie swoich posesji do kanalizacji.  
Aktualnie uzgodnione zostały wszystkie zaprojektowane trasy kanalizacji w Zespole Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej. Uzyskano zezwolenie na realizację kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Zabrodzie. Złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej  dla 
miejscowości Mokronos Dolny, dla zasilania przepompowni. Złożony został wniosek o wydanie 
pozwolenia na realizacje kanalizacji pod drogami wojewódzkimi i autostradami. 
Termin wykonania dokumentacji projektowej – maj 2017r. Aktualnie projektant jest w zwłoce.  
9. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Smolcu wzdłuż ulic: Laurowa, Maciejkowa, Ładna, 
Słoneczna, Pogodna, bez nazwy, oraz odcinek kanalizacji sanitarnej łączący istniejącą przepompownię 
ścieków przy ul. Chabrowej z projektowaną kanalizacją. 
Trwa opracowywanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie ul. Laurowa, Ładna, Słoneczna, 
Pogodna, Parkowa w Smolcu. Z zakresu projektu została wyłączona ul. Maciejkowa, należąca do 
właścicieli prywatnych, którzy nie zgodzili się na przekazanie Gminie działek drogowych. Dodatkowo 
zostanie zaprojektowany odcinek łączący istniejącą kanalizację w ul. Chabrowej z projektowaną 
kanalizacją. Sieć kanalizacyjna prowadzona jest w układzie grawitacyjnym z odprowadzeniem ścieków 
do projektowanej przepompowni ścieków.  
Dokumentację projektową opracowuje firma „PROEKOBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo - 
Projektowe i Kompletacji Dostaw z siedzibą we Wrocławiu. Umowny termin opracowania 
dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę upłynął w dniu 15.01.2017 r. Prace projektowe i 
uzgodnienia dokumentacji nadal trwają. Projekt uzyskał już pozytywną opinię ZUDP.  
10. Projekt przebudowy drogi w ul Kościelnej w Smolcu 
Zadanie obejmie projekt nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem i odwodnieniem na odcinku od ul. 
Głównej do cieku Ługowina II w Smolcu o długości ok. 450 mb, oraz odwodnienie jezdni. Zakończenie 
prac projektowych nastąpi w roku 2017. 
11. Projekt parking Jaszkotle na działce nr 16/1 w Jaszkotlu 
Projekt parkingu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku autobusowego. Parking wraz z 
przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji – w szczególności młodzieży uczęszczającej 
do gimnazjum. Prace projektowe zostaną zakończone w roku 2017. 
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Zakup mieszkań komunalnych 
Plan 1 000 000 zł Wykonanie 0 zł – 0,00% 
W II półroczu planuje się zakup mieszkań komunalnych celem zasiedlenia ich przez lokatorów, którzy 
będą wykwaterowani  z budynku stacji PKP w miejscowości Smolec. 
Zakup gruntów 
Plan 2 716 000 zł Wykonanie 26 688,64 zł – 0,98% 
Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości  za kwotę 26 688,64 zł: 

1.  Zachowice dz. nr 346/2 o pow. 0,0100 ha za cenę 3.690 zł (działka, na której znajduje się część 
świetlicy) od Ireny i Jana Kowal,       

2. Smolec 

 dz. nr 560/28 o pow. 0,0210 ha za cenę 210 zł od Doroty i Grzegorza Urban                    

 (teren pod przepompownię ścieków sanitarnych położony przy ul. Parkowej),  

 dz. nr 25/75 o pow. 0,0099 ha od Krzysztofa Brunickiego i Tomasza Brunickiego za cenę 12 870 zł 
(dr – ul. Willowa), 

 dz. nr 25/56 o pow. 0,0400 ha, nr 25/31 o pow. 0,0560 ha i nr 25/63 o pow. 0,0436 ha od 
Krzysztofa Krykwińskiego za łączną cenę  1 396 zł (dr – ul. Willowa), 

 dz. nr 25/70 o pow. 0,0435 ha od Haliny i Stanisława Mania oraz Piotra Mania za cenę 435 zł  (dr - 
ul. Willowa), 

 dz. nr 25/29 o pow. 0,0559 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 559 zł                 

 (dr – ul. Willowa), 

 dz. nr 25/71 o pow. 0,0400 ha od osób fizycznych (współwłasność) za cenę 400 zł (dr - ul. 
Willowa). 

3. Mokronos Dolny dz. nr 28 o pow. 0,0400 ha od Danuty Tomaszewskiej-Ambryszewskiej za cenę 
400 zł (w mpzp dr o symbolu KDD).  

Opłata za akty notarialne do powyższych transakcji wyniosła 6.728,64 zł 

Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego 
Plan 2 800 000zł Wykonanie 14 760zł – 0,53% 
W latach 2017-2019 planowana jest realizacja zadania pn. „Rewitalizacja rynku wraz z remontem 
kościoła ewangelickiego”.  
W dniu 17.05.2017r. podpisana została umowa z Wykonawcą tj. firmą Przedsiębiorstwo Budowlane 
„rejjs” Ryszard Laskowski na realizację I etapu zadania. W zakresie Etapu 1 
zadana jest remont i przebudowa budynku dawnego kościoła ewangelickiego i jego adaptacja na 
potrzeby biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci w Kątach Wrocławskich Zakres zadania obejmuje 
również zagospodarowanie placu pomiędzy budynkiem dawnego kościoła i budynkiem ratusza. Prace 
w tym zakresie obejmą budowę i wymianę sieci kanalizacji deszczowej, wykonania nowej nawierzchni 
oraz elementów małej architektury (tj. montaż siedzisk z bloków granitowych i witryn 
informacyjnych). Umowny termin zakończenia prac to 30.06.2018r. Zgodnie z harmonogramem 
pierwsze wydatki zostaną poniesione w sierpniu br. 

W dniu 30.03.2017r. złożony został wniosek o dofinasowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 - 
Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Trwają procedury 
związane z oceną wniosku. 
Wyposażenie kaplicy cmentarnej w Smolcu 
Plan 170 000zł Wykonanie 7 380 zł – 4,34% 
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych i elektrycznych (w tym montażu oświetlenia LED) 
wraz z dostawą i montażem zestawu nagłośnieniowego w kaplicy cmentarnej w Smolcu. Roboty te 
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zostały wykonane i odebrane. Wykonawcą była firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z 
Kątów Wrocławskich.  
Ponadto w ramach zadania realizowana jest dostawa mebli z elementami granitowymi wraz z ich 
montażem oraz wyposażenie kaplicy cmentarnej. Dostawa mebli i wyposażenia jest realizowana 
przez firmę Ars Cracovia z Krakowa. Zgodnie z podpisaną umową, do 31.07.2017 r. wykonawca 
winien zakończyć dostawę mebli i wyposażenia kaplicy.  
Pomoc finansowa Powiatowi – WROSIP 
Plan 37 800zł Wykonanie 37 800zł – 100% 
WROSIP to system informacji o przestrzeni powiatu, gromadzonej przez urzędy gmin (m.in. Gminę 
Kąty Wrocławskie), Starostwo Powiatowe, Powiatowy Zakład Katastralny, instytucje branżowe. W 
chwili obecnej system składa się już z 11 modułów ogólnodostępnych i 15 modułów dostępnych po 
logowaniu. Moduły te dotyczą m.in. ewidencji gruntów i budynków, planów miejscowych, ochrony 
przyrody, infrastruktury, melioracji, dróg, ofert sprzedaży nieruchomości, analiz rynku nieruchomości, 
zgłoszeń publicznych, edukacji, kultury, turystyki, imprez turystyczno-kulturalnych. Wartością 
użytkową systemu jest powszechny dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji. 
System WROSIP jest jednym z podstawowych narzędzi pracy Wydziału Gospodarki Przestrzennej oraz 
innych wydziałów korzystających z danych przestrzennych, ewidencji gruntów, dróg, inwestycji, itp. 
Jest też dużym ułatwieniem dla osób i instytucji zainteresowanych naszą Gminą. 
Kwota wydatkowana w roku 2017 stanowi udział Gminy w kosztach ogólnych utrzymania i rozwoju 
systemu, na który składają się: serwis oprogramowania ESRI, serwis bazy danych ORACLE, serwis 
oprogramowania iMAP, promocja systemu, administracja wroSIP. 
Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej 
Plan 5 500zł Wykonanie 5 500zł – 100% 
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe urzędu 
Plan 66 000zł Wykonanie 110zł – 0,17% 
W ramach realizacji zadania wyłoniono wykonawcę - firmę SQ-SERWIS Szymon Szostak z siedzibą w 
Lesznie przy ul. Ofiar Katynia 12/8. Wartość zawartej umowy: 41 087 PLN. 

Wykonawca zgłosił zakończenie prac, trwa procedura odbioru. Planowany termin udostępnienia 
zaadaptowanych pomieszczeń: 31.08.2017 roku 

Dostawa i wdrożenie systemu ochrony antywirusowej, monitorowania parametrów 
środowiskowych, systemu SAP, modernizacja oświetlenia 
Plan 86 280 zł Wykonanie 0 zł 
W ramach realizacji zaplanowanych zadań wyłoniono wykonawcę na realizację zadania: „Dostawa i 
wdrożenie systemu monitorowania parametrów środowiskowych w pomieszczeniach 3 serwerowni 
w budynku UMIG Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1 Kąty Wrocławskie” –  firmę IMNS Polska Sp. z o.o., ul. 
Klecińska 125, 54-413 Wrocław, która zrealizowała zadanie za kwotę 15 555,81 PLN.  
Zadanie zostało wykonanie w sposób należyty w ustalonym terminie. 
Realizacja zadania zapewnia możliwość stałego monitorowania parametrów środowiskowych 
(temperatury, wilgotności, stanu zasilania i otwarcia drzwi) w pomieszczeniach serwerowni  
w budynku UMIG Kąty Wrocławskie. Zrealizowany system zapewnia możliwość powiadamiania 
odpowiedzialnego personelu za pomocą komunikatów SMS oraz poczty elektronicznej o sytuacjach 
awaryjnych, został on również zintegrowany z systemem odpowiedzialnym za zarządzanie systemem 
komputerowym urzędu. Wdrożenie systemu zapewnia podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz 
zwiększa jakość zarządzania systemem komputerowym, będąc jednocześnie realizację jednego  
z zadań określonych w planie postępowania z ryzykiem na rok 2016 
W drugim półroczu rok 2017 zaplanowano realizację zadania: „Dostawa i wdrożenie systemu ochrony 
antywirusowej dla środowiska wirtualnego wykorzystywanego w UMIG Kąty Wrocławskie”. 
Planowany termin realizacji 31.08.2017 roku. 
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Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów 
gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, 
Kąty Wroclawskie Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 
W ramach realizacji projektu partnerskiego w latach 2017-2018 Gmina Katy Wrocławskie planuje 
realizację szeregu zadań, najważniejsze z nich to: 
Plan 6057- 1 210 881zł Wykonanie 0zł  
Plan 6059-     221 239zł Wykonanie 0zł  
Wspólnie z parterami projektu przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego dokumentację aplikacyjną niezbędną do uzyskania dofinansowania. Złożony wniosek 
został negatywnie oceniony na etapie oceny formalnej, w wyniku czego nie uzyskał dofinansowania. 
Wspólnie z partnerami projektu przygotowano i złożono od IZ RPO protest, który został w całości 
uznany, a projekt został przekazany do dalszej oceny. W wyniku ponownej oceny projekt został 
zakwalifikowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: VII-
VIII.2017.  

Całkowita wartość projektu to : 11 453 319,81 PLN, w tym udział gminy Kąty Wrocławskie wynosi: 2 
306 000,00 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 428 820,89 PLN. Całkowita kwota 
dofinansowania z EFRR: 9 714 497,76 PLN 

Zakupy urządzeń informatycznych 
Plan 4 000 zł Wykonanie 0 zł  
Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu 2017 roku. 
Zakup i montaż witacza promocyjnego Gminy Kąty Wrocławskie  
Plan 5 000 zł Wykonanie 0zł  
Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano nowy 3 metrowy witacz promocyjny  
w miejscowości Gniechowice (wjazd od Małuszowa). Wykonawcą była firma Mentor Projekt ul. 
Huberta Wagnera 4, 86-032 Niemcz. Wartość zawartej umowy 4 590,00 zł 

Zakup kserokopiarki dla ZOJO  Plan 10 000zł .Wykonanie 9 999,90zł – 100% 
Modernizacja remiz OSP Gniechowice i Smolec 
Plan 130 000zł Wykonanie 0zł – 0,00% 
Wykonanie zadań inwestycyjnych w OSP  Smolec pn. odwodnienie zjazdu do garażu oraz utwardzenie 

części placu, jak również zadania zaplanowane do realizacji w OSP Gniechowice pn. modernizacja 

dachu wraz z ociepleniem i modernizacja pomieszczeń remizy, zaplanowane są do realizacji w II 

półroczu 2017 roku. 

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Małkowice i Zachowice  
Plan 194 500 zł Wykonanie 4 500zł – 2,31% 
Zadanie do realizacji. Ww. zestawy składają się z nożyc hydraulicznych, rozpieraka kolumnowego, 
pompy oraz osprzętu uzupełniającego. Przeznaczeniem sprzętu jest rozcinanie samochodów 
uczestniczących w wypadkach drogowych w celu wydobycia osób poszkodowanych. Zadanie na 
etapie ogłoszonego przetargu.  Nie ma zagrożeń realizacji zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu 
2017 r. 
Zakupiona motopompa zwiększa możliwości w przeciwdziałaniu skutkom zalań i podtopień. Zadanie 
zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Wartość zadania – 4500 zł.  

Zakup torby medycznej – OSP Małkowice 
Plan 3 950zł Wykonanie 3 950zł – 100% 
Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z szynami Kramera dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP 
Małkowice zwiększa możliwości dysponowania jednostki do działań w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Zestaw wyposażony jest w rurki ustno – gardłowe, jednorazowe maski krtaniowe, 
wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym, ssak z pojemnikiem i cewnikami  dla dzieci i 
dorosłych, worek samorozprężalny dla dorosłych i dzieci o konstrukcji umożliwiającej wentylację 
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czynną i bierną 100% tlenem, maski sylikonowe, filtry bakteryjne dla HIV, hepatilis C, TBC, zestawy do 
tlenoterapii biernej, przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej, przewód 
tlenowy, butla tlenowa na tlen medyczny, reduktor łączący butlę tlenową, reduktor łączący butlę 
tlenową z odbiornikami tlenu, kołnierz szyjny regulowany dla dorosłych, kołnierz szyjny regulowany 
dla dzieci, bandaże, gazy opatrunkowe, plastry, rękawiczki gumowe, szyny Kramera, opaski 
zaciskowe, płyn dezynfekujący, nożyczki ratownicze, okulary ochronne, folie do przykrywania zwłok, 
worki plastikowe z zamknięciem na amputowane części ciała, folie izotermiczne.  – zadanie 
zrealizowane.  

Wymiana syreny alarmowej w remizie OSP Gniechowice 
Plan 8 500zł Wykonanie 7 933,50zł – 93,34% 
Zakup nowej syreny alarmowej wraz z usługą montażu do remizy Jednostki Operacyjno – Technicznej 
OSP Gniechowice. Zadanie zrealizowane z budżetu obrony cywilnej.  

Szkoły 

Poniesiono wydatki inwestycyjne z tytułu  : 

 zakupów inwestycyjnych  w szkołach podstawowych  w kwocie 14.181,49 zł  : 
 zakupiono traktorek-kosiarkę dla SP NR 1 w kwocie  9.199,99 zł 
 zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla SP Małkowice w kwocie 4.981,50 zł 
 wydatków  inwestycyjnych  w SP Małkowice  w związku z montażem pieca c o w kwocie 

12.570,60 zł   
Pozostałe wydatki  inwestycyjne realizowane będą podczas wakacji: 
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie 
niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną  w Sadkowie 
Plan 8 700 000zł Wykonanie 103 489,64zł – 1,19% 
W związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą, firmą: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
PREFABET- BIAŁE BŁOTA s.a. z Białych Błot, ogłoszono przetarg i wyłoniono nowego wykonawcę, 
Zakład Techniczno –Budowlany POLBAU Sp. z o.o. z Opola. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego 
w czerwcu 2016r. Realizacja obejmie wykonanie nowej części szkoły, w skład której wchodzić będą 
m.in. sale lekcyjne, przedszkole, kuchnia, jadalnie, świetlice. Do końca czerwca 2018 roku wykonawca 
ma zakończyć roboty budowlane etap I, a do połowy sierpnia 2018 r. uzyskać pozwolenie na 
użytkowanie etapu I. W dalszej kolejności planowana jest realizacja robót związanych z budową 
etapu II i III inwestycji, tj. przebudowa istniejącego budynku szkoły oraz budowa sali gimnastycznej, 
których termin zakończenia prac to styczeń 2019r (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do połowy 
marca 2019r. 
W ramach zadania realizowana jest inwestycja pn. ”Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w 
Sadkowie”. Wykonywany jest wodociąg na długości ok. 140 m wraz z niezbędną armaturą, w tym 
dwoma hydrantami. Sieć budowana jest w celu zapewnienia dostawy wody na cele przeciwpożarowe 
nowobudowanej szkoły. Umowę zawarto z firmą Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły 
ze Strzelc Wielkich, natomiast roboty budowlane wykonywane są przez zgłoszonego podwykonawcę 
firmę: INSTAL-HYDRO Tomasz Sidor z Oleśnicy. Umowny termin zakończenia robót został 
przekroczony.  

Zakup i montaż kontenerów na potrzeby szkoły w Sadkowie 
Plan 226 000zł Wykonanie 0zł  
W związku z brakiem ofert w przetargu ogłoszonym w maju 2017 r. zadanie nie będzie realizowane. 
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby przedszkola w Kątach Wrocławskich 
Plan 700 000zł Wykonanie 2 460zł – 0,35% 
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przedszkola modułowego, 
uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, montaż budynku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie gotowego 
obiektu. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HEPAMOS z Proszowic. Aktualnie 
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trwają prace projektowe, a w lipcu Wykonawca planuje dokonać zgłoszenia robót budowlanych do 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz rozpocząć roboty montażowe. Termin montażu 
kontenerów oraz uzyskania pozwolenie na użytkowanie przedszkola - do 31.08.2017 r. (dla obiektu 
tymczasowego), a w terminie do 30.11.2017 r. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę oraz 
decyzję na użytkowanie obiektu stałego. 
Zakup zmywarki kapturowej i szatkownicy do warzyw do stołówki przedszkolnej 
Plan 24 000 zł Wykonanie 0zł -  realizacja w II półroczu. 
Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 
Plan 3 500 000zł Wykonanie 10 500,10 zł – 0,30% 
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy krytej pływalni wraz z łącznikiem przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w ciągu 10 
dni od dnia przekazania placu budowy.  Inwestycja polegać będzie na budowie budynku krytej 
pływalni w skład którego wchodzić będzie m.in. hala basenu, pomieszczenie porządkowe, pom. 
magazynowe, szatnia damska i męska, natryski,  pokój ratownika, hall kasowy, hall suszarkowy, pokój 
biurowy  z saunarium  w skład których wchodzić będzie m.in. wanna z hydromasażem, przebieralnia, 
prysznice, sauna fińska, sauna parowa, strefa wypoczynku i łącznika dydaktycznego, w którym 
mieścić się będą m.in. sale lekcyjne, świetlice, szatnie, pomieszczenie wydawania posiłków, 
zmywalnia, sala komputerowa, sala językowa, pokój psychologa, pokój dyrektora i sekretariat. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2018roku. 

Złożony został Wniosek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania w 
ramach programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” oraz do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinasowanie zadania w ramach „Programu rozwoju 
ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż”. 
Modernizacja pomieszczeń w budynku GOPS 
Plan 35 000zł Wykonanie 30 500zł – 87,14% 
Wykonano prace modernizacyjne w budynku GOPS  polegające na adaptacji toalety na pomieszczenie 
gospodarcze oraz wykonanie nowej toalety męskiej i wylewki żywicznej na korytarzu. 
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej w Pietrzykowicach 
Plan 100 000zł Wykonanie 0zł  
W ramach zadania należy wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną wzdłuż ulicy Smoleckiej (po 
śladzie istniejącej kanalizacji tłocznej ks63, następnie wzdłuż ulicy Dobrej. Kanalizację należy włączyć 
do istniejącej studzienki w ulicy Smoleckiej. W ramach zadania należy wykonać odcinek kanalizacji 
sanitarnej umożliwiający włączenie działki nr 325/5 obręb Pietrzykowice-Rybnica.  
Na realizację zadania  uzyskano brak sprzeciwu na budowę Rozesłano zapytania na wyłonienie 
wykonawcy przedmiotowego zadania. Po wyborze Wykonawcy zadanie będzie realizowane w II 
półroczu. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie 
Plan 310 700zł Wykonanie 369zł – 0,12% 
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Sadkowie wzdłuż ul. Lawendowej oraz do działki 
18/1 (wraz z krótkimi odcinkami, które umożliwią mieszkańcom podłączenie swoich posesji do 
kanalizacji).  
W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca zadania: Zakład Robót Instalacyjnych 
INSTALBUD Sp. j. z siedzibą w Legnicy. W dniu 22.05.2017 r. został przekazany Wykonawcy plac 
budowy. Termin zakończenia robót do 15.10.2017 r. 
Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie i Mokronos Dolny 
Plan 8 904 800zł Wykonanie 589,41zł – 0,01% 
We wschodniej części gminy, w miejscowości Zabrodzie i Mokronos Dolny (wraz z krótkimi 
odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji 
do kanalizacji). Ścieki sanitarne dwoma niezależnymi kanałami ciśnieniowymi odprowadzone zostaną 
do systemu kanalizacyjnego Wrocławia: Mokronos Dolny w kierunku ulicy Mokronowskiej a ścieki 
sanitarne z Zabrodzia do kolektora w ul. Kwiatkowskiego. 
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W dniu 15.05.2017r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy budowy 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zabrodzie. Na podstawie rozstrzygnięcia w/w przetargu 
wyłoniono wykonawcę przedmiotowego zadania tj. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych 
EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy za kwotę 4.698.600,00 zł. brutto. Na początku lipca planujmy 
podpisanie umowy na realizację zadania. W ramach tego zadania został także ogłoszony przetarg 
nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Trwa rozstrzyganie przetargu. Planowany 
termin wykonania to 30.11.2017r.  
Po uzyskaniu zgody na realizację budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mokronos Dolny 
zostanie wyłoniony wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabrodzie i Mokronos Dolny uzyskały dofinansowanie z 
WFOŚIGW we Wrocławiu.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Platanowej i Grabowej 
Plan 250 000zł Wykonanie 0zł  
Powyższe zadanie obejmie budowę kanalizacji sanitarnej umożliwiającej włącznie posesji położonych 
wzdłuż ul Grabowej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja została zaprojektowana z włączeniem 
do studzienek w ul. Dębowej oraz w ul. Lipowej.  
Termin wykonania dokumentacji projektowej nie został zachowany, w związku z czym zostały 
naliczone kary.  
Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja 
przewidziana jest w II półroczu. 
Przejmowanie sieci kanalizacyjnej 
Plan 150 000zł Wykonanie 89 832,04zł – 59,89% 
W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie na majątek Gminy od inwestorów, którzy 
wybudowali ze środków własnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta Kąty 
Wrocławskie:. Komunalizacją objęto: 
odcinki sieci wodociągowej o łącznej długości 704,40 mb, w tym: Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 
82/4, 82/2, 6dr, 77/1 AM-26 o długości 322,4 mb, Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 
82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 382 mb. 
odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 763,35 mb, w tym:  Kąty Wrocławskie dz. nr 79, 80, 
82/4, 82/2, 6 dr, 77/1 AM-26 o długości 528,35 mb, Kąty Wrocławskie dz. nr 6, 19/2, 73, 7/1 AM-18 i 
82/29, 82/37-66 AM-26 o długości 235 mb. 
Rewaloryzacja parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich 
Plan 6057 – 283 373zł Wykonanie 0zł  
Plan 6059 – 826 900zł Wykonanie 14 760zł – 1,78% 
Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza w 
centralnej części działki z częściowym pogłębieniem istniejącego zbiornika i rowu, wykonanie nowych 
nasadzeń, przecięcie podszytu, w tym zadrzewienia w złym stanie technicznym, pielęgnacja 
istniejących drzew , wycięcie drzew będących w złym stanie i zagrażających użytkownikom parku, 
wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (latarnie, 
kosze, ławki, altany) oraz podnoszenie świadomości ekologicznej (wykonanie tablic edukacyjnych 
informacyjnych, wykonanie ścieżki zmysłów). 
Zadanie w zakresie odtworzenie pierwotnego przebiegu starorzecza, wykonanie nowych nasadzeń, 
przecięcie podszytu, pielęgnacja istniejących drzew , wycięcie drzew, wykonanie ścieżki zmysłów oraz 
tablic informujących uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Na ww. zakres został ogłoszony przetarg 
nieograniczony, który ze względu na znaczne przekroczenie oferty w stosunku do kosztorysu 
inwestorskiego stanowiącego podstawę do wyceny robót został unieważniony. 
W drugim półroczu planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu 
wyłonienia Wykonawcy zadania w/w zakresie. 
Na pozostały zakres prac budowlanych związanych z rewaloryzacją Parku Staromiejskiego został 
złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  
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Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu 
Plan 312 162zł Wykonanie 738zł – 0,24% 
Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje projekt zieleni zawierający wskazanie drzew do 
usunięcia, zakres pielęgnacji drzew, wyznaczenia ciągów komunikacyjnych, nasadzeń nowej 
roślinności nawiązującej do pierwotnego projektu adaptację ruin dworu, wraz z konserwacją fosy, 
remontem układu wodnego w obszarze parku, posadowieniem mostków. Projekt wyposażenia 
terenu w elementy małej architektury (latarnie, kosze, ławki, furtki, bramy) oraz terenu pod aktywny 
wypoczynek dla dzieci młodszych i starszych (huśtawki, miejsca do gier zespołowych). 
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania. W dniu 20.04.2017 r. został złożony protest od 
decyzji Zarządu, który ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania został 
pozostawiony bez rozpatrzenia.  
W drugim półroczu planowane jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: 
prace porządkowe, nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń, rekultywacja trawników 
na terenie parku oraz utylizacja odpadów. W celu wyłonienia Wykonawcy zadania zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony. 
Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu-etap I wraz z boiskiem wielofunkcyjnym 
Plan 350 000zł Wykonanie 738zł – 0,23% 
Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie 
istniejących i budowie nowych ścieżek parkowych, pielęgnacji i uzupełnieniu drzewostanu parku, 
montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci, budowie wiat biesiadnych, latarni parkowych, 
przebudowie i odbudowie wejścia do parku i ogrodzenia. W ramach inwestycji planowany jest 
podział parku na strefę ciszy (spacerową) i aktywności (urządzenia zabawowe, boiska 
wielofunkcyjne). Zadanie obejmie remont linii brzegowej istniejącego stawu, rewaloryzację stawu, 
budowę pergoli parkowych. W miejscu lokalizacji dawnego pałacu w parku, planowana jest budowa 
lapidarium. Miejsce ma wskazywać lokalizację nieistniejącej zabudowy parkowej, być miejscem 
spotkań.  
Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania. W dniu 20.04.2017 r. został złożony protest od 
decyzji Zarządu, który ze względu na wyczerpanie kwoty przeznaczonej do dofinansowania został 
pozostawiony bez rozpatrzenia. 
W drugim półroczu planowane jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: 
prace porządkowe, nasadzenia - dostawa sadzonek i wykonanie nasadzeń, rekultywacja trawników 
na terenie parku oraz utylizacja odpadów. W celu wyłonienia Wykonawcy zadania zostanie ogłoszony 
przetarg nieograniczony. 
Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 
Plan 850 000zł Wykonanie 154 877,76zł – 18,22% 
W celu poprawy warunków korzystania z dróg i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
realizowana jest rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i wsi. Oświetlenie realizowane 
jest poprzez budowę nowego oświetlenia z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie 
energooszczędnych źródeł światła w technologii LED oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w 
miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. 
W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie w miejscowości Krobielowice droga w dz. Nr 81/2 i 
78, Gniechowice ul. Porzeczkowa (łącznik)-dz. Nr 396/2 i 396/1, Kąty Wrocławskie ul. Imbirowa i ul. 
Szafranowa na osiedlu Dębowym. 
W trakcie realizacji są zadania wykonywane w miejscowości: Czerńczyce ul. Dębowa, Mokronos 
Górny ul. Świerkowa, Nowa Wieś Kącka ul. Gradowa, Smolec ul. Tulipanowa, Kąty Wrocławskie ul. 
Zaciszna. 
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W trwa postępowanie przetargowe na zadania związane z budową oświetlenia drogowego w 
miejscowościach: Smolec ul. Polna, Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, Pełcznica droga w kierunku Kątów 
Wrocławskich. Po wyłowieniu wykonawców nastąpi realizacja zadań. 
W II półroczu 2017r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na zadanie pn.”Budowa 
oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości: Smolec ul. Św. Floriana; 
Krzeptów ul. Szafranowa, Wrzosowa, Imbirowa, Koperkowa; Krzeptów ul. Główna; Krzeptów ul. 
Dębowa i Jarzębinowa” 
Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Zachowicach. 
Plan 8 000zł Wykonanie 0,00zł  
Firma JA-CK Jacek Zakrzewski w dniu 23.06.2017r. przekazała wykonany przedmiot umowy – 
zamontowany betonowy zbiornik bezodpływowy na ścieki wraz z przyłączem, do świetlicy wiejskiej w 
Zachowicach. 
Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności 
energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr 2 oraz Gimnazjum 
Plan 6057- 206 481,48zł Wykonanie 35 944,43zł – 17,41% 
Plan 6059- 592 718,52zł Wykonanie  73 733,88zł – 12,44% 

W kwietniu br. podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawca termomodernizacji 
budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Staszica w Kątach Wrocławskich, firmą PPB MACK-INWEST Maciej 
Kaleta z Wrocławia. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje modernizację systemu 
oświetlenia wewnętrznego budynków, wymianę okien i drzwi budynków na nowe, wykonanie 
ocieplenia ścian zewnętrznych, montaż nowego źródła ciepła w oparciu o kondensacyjny kocioł 
gazowy, montaż nowego układu grzewczego z nowymi grzejnikami stalowymi płytowymi z zaworami 
i głowicami termostatycznymi. Wykonawca realizuje inwestycję zgodnie z harmonogramem. 
Umowny termin zakończenia robót to koniec września 2017r. 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej w Kątach 
Wrocławskich planowane jest w roku 2018r, po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. 

Decyzją Zarządu Województwa zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest do 
realizacji w latach 2017 i 2018. 

Budowa Świetlicy wiejskiej w Górzycach i Kamionnej. 
Plan 650 000zł Wykonanie 2 837,14zł – 0,44% 
Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na realizację zadania budowa świetlicy wiejskiej w Górzycach 
i Kamionnej. Umowa z wykonawcą powinna być zawarta na początku lipca 2017r. termin realizacji 
zadania w przetargu określono na 30.09.2017r. 
Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kilianów i Kębłowice  
Plan 500 000zł Wykonanie 0zł  
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie projektów do budowy świetlic wiejskich w technologii 
drewnianej, posiadających węzły sanitarne i kuchnie. Powierzchnia użytkowa świetlic wyniesie ok. 80 
m2 każda. W dniu 19.05.2017r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej do 
budowy świetlicy wiejskiej w Kębłowicach. Dokumentację wykonuje PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Dorota Magdziarek z Wrocławia za kwotę 30 750,00 zł. Termin realizacji zadania – 15.11.2017r. Po 
odebraniu dokumentacji projektowej planuje się wyłonienie w drodze przetargu nieograniczonego, 
wykonawcy zadania . 
Trwają prace nad wyłonieniem projektanta do opracowania dokumentacji projektowej do budowy 
świetlicy wiejskiej w Kilianowie. Na początku drugiego półrocza zostanie podpisana stosowna 
umowa.  

 Powyższe zadania będą zaproponowane do realizacji w 2018 roku ze względu na brak 
technicznych możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym. 

Rolety zewnętrzne do świetlicy w Mokronosie Dolnym 
Plan 4 100 000zł Wykonanie 0zł  
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W dniu 23.06.2017r. podpisano zlecenie dla firmy SPECROL Mirosław Mościcki z Mokronosu Dolnego 
na wykonanie i montaż rolet zewnętrznych na okna i drzwi świetlicy wiejskiej za kwotę 4 035,76 zł. 
termin realizacji zadania 14.07.2017r. 
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Smolcu 
Plan 440 000zł Wykonanie 4 430,85zł – 1,01% 
Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. 
Przebudowa części istniejącej ograniczona jest do Sali głównej świetlicy i polegać będzie na 
wykonaniu otworu drzwiowego i dwóch nowych okien i zamurowaniu trzech okien kolidujących z 
projektowaną dobudówką. Dobudowana część będzie zawierać salę mieszczącą księgozbiór i służącą 
do zajęć kulturalno-oświatowych, węzły sanitarne oraz część komunikacyjną, powiązaną z budynkiem 
istniejącym. Malowanie części starej świetlicy. 
Dnia 12.04.2017r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem MACK-INWEST Maciej Kaleta z Wrocławia, 
które zostało wyłonione do realizacji zadania. Wykonawca zobowiązał się wykonać zadania za kwotę 
369 000,00 zł.  
Dnia 03.03.2017 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o 
przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  
Uchwała Sejmiku Województwa o przyznaniu pomocy ma zostać podjęta w lipcu b.r. 
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Samotworze 
Plan 250 000zł Wykonanie 0zł  
Zadanie powyższe obejmuje wykonanie projektu i realizację przebudowy i remontu istniejącego 
budynku ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską. W zakres tego zadania wejdzie 
również wykonanie węzła sanitarnego z kuchnią.  

 W chwili obecnej nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji  tego zadania ze względu na 
nieuchwalony MPZP i w związku z tym brak jest pozwolenia na budowę. 

Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach 
Plan 3 830zł Wykonanie 3 827,15zł – 99,93% 
W dniu 16.03.2017r. odebrano roboty polegające na dostawie i montażu okapu przyściennego 
wyciągowego 2 000 x 700 z silnikiem ze stali nierdzewnej. Roboty wykonała firma UNIGASTRO 
Barbara Puć z Wrocławia za kwotę 3 827,15 zł. 
Zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy 
Plan 5 000zł Wykonanie 4 999,95zł – 100% 
Sośnica – zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy - zadanie wykonane, chłodziarka jest 
użytkowana przy organizacji przyjęć, wesel, urodzin i innych imprez na świetlicy wiejskiej. Zakup 
finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Sośnica.  
Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Smolcu 
Plan 4 200zł Wykonanie 4 199zł – 99,98% 
Smolec – zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu – zadanie wykonane, nagłośnienie jest 
wykorzystywane przy organizacji wszelkiego rodzaju eventów, odczytów, imprez.  Zakup finansowany 
z funduszu sołeckiego sołectw Smolec Zatorze, Smolec Centrum, Smolec Osiedle.  
Zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach 
Plan 5 500zł Wykonanie 0zł  
zakup witryny chłodniczej do świetlicy w Strzeganowicach – zadanie do realizacji w II półroczu 
Budowa kompleksu rekreacyjnego w m. Krzeptów   
 Plan 200.000,00zł  wykonanie 0 zł 
W ramach tego zadnia planuje się budowę terenu rekreacyjnego dla mieszkańców Krzeptowa i 
okolicznych miejscowości dla odbiorcy w przekroju wiekowym od najmłodszego do najstarszego.  
W dniu 09.06.2017r. roku ogłoszone został postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prac. Zakres 
planowanych do wykonania prac został dostosowany do posiadanych w budżecie środków. W 
ramach zadania wykonane zostanie zagospodarowania terenu tj. wykonania nawierzchni placu zabaw 
oraz boiska sportowego wraz ze ścieżkami, zielenią i montażem małej architektury ( w tym: 
piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, altana, stojaki na rowery). Termin składania ofert upłynął w dniu 
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26.06.2017r. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisana zostanie umowa z 
wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą.  
Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu 
Plan 800 000zł Wykonanie 0zł  
W ramach tego zadania będzie zmodernizowana płyta boiska, będzie ona wyposażona w system 
nawadniający, boisko będzie odgrodzone piłko chwytami od nowego boiska z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy, trybuny będą przeniesione zza drogi na teren kompleksu, zostanie odnowiona 
elewacja budynku szatniowego. Cały teren zostanie ogrodzony, a boisko trawiaste będzie 
odgrodzone od pozostałej części kompleksu. Realizacja tego zadnia nastąpi w II półroczu. 
Zakup kontenera sanitarnego wraz z przyłączami na boisko sportowe w Gniechowicach 
Plan 30 000zł Wykonanie 0zł  
Dostarczono i zamontowano kontener sanitarny na boisku w Gniechowicach zgodnie z umową do 
30.06.207r. Kontener dostarczyła firma ALGECO Sp. zo.o. Oddział Sadków o wartości 23 985,00 zł. 
Zapłata w miesiącu lipcu. 
Przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do kontenerów szatniowych na boiskach w 
Bogdaszowicach i Czerńczycach 
Plan 40 000zł Wykonanie 0zł 
W dniu 12.06.2017r. podpisano umowę na wykonanie przyłączy wod.kan. do kontenerów 
szatniowych w Bogdaszowicach i Czerńczycach. Zadanie wykonuje firma InstalBUD-K.A. Krzysztof 
Ilnicki z Sadkowa, za kwotę 28 776,00 zł. termin realizacji upływa z końcem lipca b.r. 
Przyłącza energetyczne do powyższych obiektów wykonuje firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej 
Kędzia z Kątów Wrocławskich za kwotę 7 441,50 zł. termin realizacji do końca lipca.r. 
Montaż piłkochwytów, bramek i ogrodzeń 
Plan 526 654,65zł Wykonanie 154 175,58zł – 29,98% 

1. Podpisano umowy na dostawę i montaż  
a) ogrodzeń z firmą  METAL-KŁOS Wojciech Kłosiński z Wrocławia  
b) bramek z firmą SPORT TRANSFER Karolina Bałuk z Myślenic  
c) altany w Nowej Wsi Wrocławskiej – zadania w trakcie realizacji. 

2. Posadowienie piłkochwytów w miejscowości Samotwór – zadanie do realizacji w II półroczu. 
3. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia zabawowe: 

Lp. miejscowość planowana zabawka ilość sztuk 

1 Gądów-Jaszkotle  huśtawka wagowa podwójna 1 

2 Krzeptów huśtawka wagowa podwójna 1 

3 Mokronos Dolny  wieża ze zjeżdżalnią 1 

4 Mokronos Górny  

karuzela wieloosobowa z talerzem 
napędowym 

1 

bujaki 2 

piaskownica zamykana 1 

5 Nowa Wieś Kącka 
huśtawka podwójna 1 

huśtawka wagowa pojedyncza 1 

6 Pełcznica bujak 1 

7 Pietrzykowice huśtawka wagowa pojedyncza 1 
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8 Romnów tyrolka (zjazd linowy) 1 

9 Sadków-Sadkówek 
karuzela wieloosobowa z talerzem 

napędowym 
1 

10 Smolec Zatorze zestaw sportowy 1 

11 
Smolec Centrum 

  

huśtawka bocianie gniazdo 1 

bujak 1 

12 Sokolniki huśtawka bocianie gniazdo 1 

13 Strzeganowice zestaw sprawnościowy sześciokątny 1 

14 Szymanów 
zestaw sprawnościowy sześciokątny 1 

huśtawka podwójna 1 

15 Zybiszów piaskownica zamykana 1 

 

Lp. miejscowość planowane doposażenie ilość sztuk 

  1 Gniechowice 

karuzela wieloosobowa z talerzem 
napędowym 

1 

huśtawka podwójna 1 

bujaki 3 

zestaw zabawowy 1 

 

Na wyżej wymienione place zabaw zakupiono droższe, lecz bardziej trwałe urządzenia zabawowe 
wykonane z metalu.Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość inwestycji 
91020 zł. 

4. Doposażono place zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia fitness: 
 

Lp. miejscowość propozycja sprzętu   

1 Kębłowice ściąganie/pylon/wyciskanie 

2 Małkowice biegacz/pylon/orbitrek 

3 Mokronos 
Dolny 

zestaw 2: 
orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg 

4 Pietrzykowice zestaw 3: 
orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg 
nóg+wioślarz 

5 Romnów orbitrek 

6 Sadków zestaw 4: wioślarz+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg 
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7 Sadowice  zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie 

8 Zachowice zestaw 2: 
orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg 

9 Osiedle nr 2 ławka z pedałami (2 szt.) 
orbitrek 

10 Osiedle nr 4 wioślarz 

11 Smolec zestaw 2: 
orbitrek+biegacz+talia/wahadło+wyciskanie/ściąganie+drabinka/podciąg nóg 

12 Kozłów  zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie 

13 Cesarzowice  zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie 

14 Sośnica zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie 

15 Gądów zestaw 1: orbitrek+biegacz+wyciskanie/ściąganie 

Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość inwestycji 128 581,78 zł. 

Utworzenie 6-cio punktowego boiska do mini golfa na Osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich 
Celem projektu jest poszerzenie oferty dla mieszkańców do aktywnego wypoczynku. Minigolf jest 
ciekawą grą, zapewniającą rozrywkę całej rodzinie, przy której wspólnie można spędzić przyjemne 
chwile na świeżym powietrzu. Zadanie przeznaczone do realizacji w II półroczu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


