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    Opis zadań inwestycyjnych za 2016 rok oraz stopień zaawansowania zadań wieloletnich 

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Starowiejskiej w Smolcu 

Rozbudowana została sieć wodociągowa w ul. Starowiejskiej w Smolcu. . Inwestycja miała na celu 

zapewnienie wody z sieci wodociągowej dla budynków w odległości poniżej 150 m od nowo 

wybudowanego cmentarza. Wodociąg prowadzony był w poboczu drogi ziemnej przy granicy działek 

prywatnych. Zostały wykonane przyłącza do domów na działkach nr 72, 383/9, 383/10. Wybudowano 

wodociąg z PE o średnicy 160 mm na długości 327,60 m, natomiast długość wybudowanych przyłączy 

o średnicy 40 mm wynosi 127,85 m. Wybudowano również niezbędną armaturę – hydranty i zasuwy 

na sieci oraz przejście pod zarurowaną rzeką Ługowina. 

Przejęcie sieci wodociągowej 

W ramach realizacji tego zadania przyjęto odpłatnie urządzenia wodociągowe na majątek Gminy od 

inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Komunalizacją objęto odcinki sieci 

wodociągowej o łącznej długości 3.145,0 mb na terenie miasta i gminy: 

• Bogdaszowice, dz. nr 517, 205/12, 205/11 – dł. 113 mb 

• Cesarzowice, dz. nr 107, 103/15 – dł. 160 mb 

• Gądów, dz. nr 35/1 – dł. 89,5 mb 

• Gądów-Jaszkotle, dz. nr 347, 16 – dł. 207 mb 

• Gniechowice, dz. nr 55 – dł. 188,5 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 20,74 AM-26 – dł. 265,5 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 5/31, 5/1 – dł. 142 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 5/4 – dł. 43,5 mb 

• Mokronos Dolny, dz. nr 16, 76, 78/2, 78/8, 78/10,78/11, 78/5 – dł. 357 mb 

• Mokronos Dolny, ul. Brzoskwiniowa, Poziomkowa – dł. 39,5 mb 

• Mokronos Dolny, ul.Stawowa – dł. 220 mb 

• Nowa Wieś Kącka, dz. nr 713/12 – dł. 75,5 mb 

• Pełcznica, dz. nr 403DR, 283 – dł. 116 mb 

• Pietrzykowice, ul. Fabryczna, dz. nr 134/12, 130, 125/5 – dł. 185,5 mb 

• Sadków, dz. nr 150/4,143, 18/4 – dł. 57 mb 

• Sadowice, ul. Dworcowa, dz. nr 333, ul. Lawendowej dz. nr 237, dz. nr 239/6 i 239/7 – dł. 

145,5 mb 

• Smolec, ul. Ogrodowa, dz. nr 58 – dł. 145 mb 

• Smolec, ul. Ogrodowa, dz. nr 60 – dł. 168 mb 

• Smolec, dz. nr 200/1, 199DR, 542/92, 542/91 – dł. 133,5 mb 

• Zachowice, dz. nr 220, 467, 469 – dł. 169 mb 

• Zachowice, dz. nr 467, 257/3, 257/5, 257/6 – dł. 124,5 mb 

 

Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 w Pietrzykowicach i nr 370 w 

Mokronosie Dolnym 

W ramach porozumienia z Dolnośląska Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia do 

realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania własnego Województwa Dolnośląskiego zostały 

wykonane przebudowy odcinków chodników w ciągu dróg wojewódzkich: 347 w miejscowości 

Pietrzykowice (59,50mb) i 370 w miejscowości Mokronos Dolny (40,00mb). 
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Rozbudowa drogi nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Katy 

Wrocławskie od km. 17+503,24 do km 18 + 648,19 

Zadanie było kontynuacją zadania z 2015 r., realizowanego we współfinansowaniu z Województwem 

Dolnośląskim poprzez Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zakres robót obejmował 

przebudowę drogi wojewódzkiej nr 347 (ul. Popiełuszki) polegającą na budowie chodnika, ścieżki 

rowerowej i przepustu wraz z odwodnieniem na odcinku skrzyżowania z ul. Nowowiejską  

do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Wykonawcą robót była firma : Bickhardt Bau sp. z o.o. z Siechnic. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej 

Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminy Kąty Wrocławskie dla Województwa Dolnośląskiego zrealizowano zadanie pn. „ Remont 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 362 Kąty Wrocławskie – Wrocław – odcinkami”, wyremontowano 

odcinki Kąty Wrocławskie – Stoszyce w km 0+700-4+900 oraz odcinek Samotwór - Wrocław w km 

11+778 – 12+335. 

Pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego 

W 2016 r. Gmina Kąty Wrocławskie udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego w celu 

realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” w ramach 

wieloletniego programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019” zgłaszanego przez Powiat Wrocławski jako głównego beneficjenta.  

Wykonawca robót – STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. zrealizował zadanie, które zostało 

zakończone i odebrane przez Powiat Wrocławski przy udziale przedstawicieli Gminy Kąty 

Wrocławskie. 

Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice- Stary Dwór – I etap 

Zadanie obejmowało sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową 

został zrealizowany i odebrany na odcinku od Gniechowic (przedłużenie ul. Kwiatowej) do Starego 

Dworu o długości ok. 2,0 km. Gmina uzyskała w 2016 roku pomoc finansową w formie dotacji celowej 

z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację tego zadania.  

Budowa drogi ul. Cisowej w Smolcu 

Budowa drogi była kontynuacją zadania z 2015 r., realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych  

na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców  

ul. Cisowej w Smolcu. Zakres robót obejmował wykonanie drogi długości 420 m wraz z chodnikami  

i zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej długości 400 m 

odwadniającej drogę oraz oświetlenia drogowego z montażem słupów oświetlenia typu LED –  

20 lamp. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonawcą robót była firma : Przedsiębiorstwo 

Usług Sprzętowych „Różański” Edward Różański z Wrocławia.  

Budowa drogi ul. Głogowej w Smolcu 

Budowa drogi była kontynuacją zadania z 2015 r., realizowanego w ramach inicjatyw lokalnych  

na podstawie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę przekazanych przez mieszkańców  

ul. Głogowej w Smolcu. Zakres robót obejmował wykonanie drogi długości 287 m wraz z chodnikami  

i zjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej długości 246 m 

odwadniającej drogę oraz oświetlenia drogowego z montażem słupów oświetlenia typu LED –  

11 lamp. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonawcą robót była firma : Przedsiębiorstwo 

Usług Sprzętowych „Różański” Edward Różański z Wrocławia. 
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Modernizacja drogi na działce nr 7/2 w m. Kębłowice 

W formie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na zadanie pn. „Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Kębłowice”, zadanie będzie wykonywała firma: Zakład Usługowy WODNEL 

inż. Aniela Rabenda z Ząbkowic Śląskich w terminie do 31 maja 2017 roku.  

Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe i plac w Gniechowicach 

1. Modernizacje nawierzchni dróg – nakładki asfaltowe. 

W ramach przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na ułożenie nakładek asfaltowych 

na drogach gminnych o podbudowie tłuczniowej.  

1. MABUD s.c. M.Chojecki, A. Atras z siedzibą we Wrocławiu. Wykonawca zrealizował nakładki 

na drogach w miejscowościach: Bogdaszowice na ulicy Ziołowej, Cesarzowice na drodze 

położonej na działce nr 65, Jaszkotle odcinek ul. Spacerowej, Jurczyce na dz. nr 267, Kozłów na 

działce nr 138, Krzeptów ul. Imbirowa, Sadkówek - Sadowice i w Smolcu przy ul. Kościelnej. 

2. SKANSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Wykonawca zrealizował nakładki na ulicy Waniliowej, 

Imbirowej, Leśnej, Jarzębinowej, Okrzei w Kątach Wrocławskich, Pełcznicy ul. Jaskółeczej, 

Pietrzykowicach ul. Parkowej, Wojtkowicach na dz. 205, Baranowice na dz. 24/1, Smolec ul. 

Łazienkowa, Kościelna i Głogowa w miejscowości Sadków ul. Nasypowa oraz na ulicy 

Wrzosowej i Koperkowej w Krzeptowie. 

Łącznie wykonano 16.166,00 m² nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm, na drogach  

o długości ok. 3.722,90 mb.  

2. Modernizacje nawierzchni dróg – chodniki i place. 

W drodze przetargów nieograniczonych ( 2 etapy) wyłoniono wykonawcę chodników – firmę 

„MABUD s.c. M. Chojecki, A. Atras z siedzibą we Wrocławiu.  

 W I etapie Wykonawca zrealizował chodniki w miejscowościach: Kąty Wrocławskie (ul. Zwycięstwa, 

Wolności, Norwida), Smolec (ul. Starowiejska) Kębłowice (kontynuacja chodnika) Krzeptów (chodnik 

przy ul. przejściu dla pieszych i łącznik ul. Majerankowej), Strzeganowice ( kontynuacja), oraz place w 

miejscowościach Jaszkotle, Pełcznica, Sokolniki, Zybiszów, Romnów i Kąty Wrocławskie (przy ul. 

Leśnej, ul. Zwycięstwa i ul. Fabrycznej). 

- w II etapie zostanie wykonana ( na niewygasających do 31 maja 2017 roku) modernizacja trzech 

chodników w Kątach Wrocławskich przy ul. Okrzei, Wolności i Mireckiego. 

Łącznie wykonano 2.519,12 m² nawierzchni chodników na o długości ok. 1.066,50 mb.  

Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WROF poprzez budowę 

przystanku kolejowego – Mokronos Górny – budowa parkingu 

Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu 

przylegającego do PKP 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. W roku 

2016, PKP PLK S.A. wyłonił wykonawcę studium wykonalności i dokumentacji technicznej dla 

powyższego zadania. 

Zakup wiat przystankowych 

Zakupiono i zamontowano (w miejsce starych zdemontowanych) 22 wiaty przystankowe w 

miejscowościach: Kamionna, Sadkówek, Czerńczyce, Stradów, Sadowice (2 szt.), Górzyce, Nowa Wieś 

Wrocławska (2 szt.), Krzeptów, Pietrzykowice, Bogdaszowice, Wojtkowice, Pełcznica, Kozłów, 

Sokolniki, Nowa Wieś Kącka ( 2 szt.), Strzeganowice , Rybnica i Kąty Wrocławskie ( 2 szt.). Wykonawcą 

zadania była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Pilichowicach.  
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Montaż instalacji alarmowej w pomieszczeniach socjalnych ZGM oraz w pomieszczeniach 

biurowych ZGM przy ul. Kościuszki 16a 

Wykonano montaż systemu alarmowego budynku biura ZGM, oraz pomieszczeń Socjalno – 

magazynowych na ogólną kwotę 5.854,80 zł przy planowanej kwocie - 6.000 zł 

Odtworzenie dachu ceramicznego wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej i wykonanie instalacji 

odgromowej budynku w m. Zabrodzie 10 

W drugiej połowie 2016 roku wykonano odtworzenie więźby dachowej nad budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. Przywrócono pokrycie ceramiczne z dachówki zakładkowej. Przemurowane zostały 

kominy ponad dachem cegłą licówką. Wykonano nowe obróbki blacharskie dachu i kominów oraz 

nowe rynny i rury spustowe. Powierzchnia remontowanego dachu – 690m2. Wartość zadania - 

367.078,38 zł Plan – 368.000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia budynków przy ul. Nowowiejskiej 9 i Mireckiego 14 w Kątach Wrocławskich 

W miesiącach XI - XII 2016 roku wykonano ogrodzenie terenu przy budynku gminnym oddzielając go 

od terenów drogowych. Wykonano ogrodzenie, bramę i furtkę z profili stalowych kwadratowych. 

Ogrodzenie o długości 9,5 m z bramą dwuskrzydłową i furtką. Wykonano również ogrodzenie terenu 

przy budynku wielorodzinnym gminy oddzielając go od terenów drogowych ulicy Nowowiejskiej i 

Popiełuszki oraz ogrodzono plac zabaw dla dzieci. Wykonano ogrodzenie z paneli ocynkowanych wraz 

ze słupkami stalowymi i podmurówką prefabrykowaną. Ogrodzenie o długości 175 mb. Wartość 

zadania – 27.806,00 zł Plan 28.000,00 zł 

Wymiana ogrzewanie budynku Zachowice ul. Słoneczna 

W miesiącach VI – VII 2016 roku dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania budynku w 

Zachowicach, ul. Słoneczna 4. Zastosowano instalację z rur zaprasowywanych, nowe grzejniki 

płytowe oraz nowy piec centralnego ogrzewania. Instalacja wykonana na podstawie projektu 

budowlanego wymiany centralnego ogrzewania. Powierzchnia całkowita budynku – 600 m2. – 

Wartość zadania – 113.611,41 zł. Plan 114.000,00 zł 

Zakup kserokopiarki – ZGM 

Na potrzeby ZGM zakupiono nową kserokopiarkę minolta bizhub, 224e, podstawa konica minolta 

bizhub c-284/284, podajnik automatyczny df-624 km c 224. 

Projekty 

- Projekt drogi w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich obejmie drogę wraz z obustronnymi 

chodnikami przy ul. Legionów w Kątach Wrocławskich, łączna długość projektowanej drogi wyniesie 

ok. 440 mb. Droga będzie uzupełniała lokalną sieć komunikacji drogowej zapewniając mieszkańcom 

dojazd do budynków poprzez skrzyżowanie z ul. Okrzei lub z ul. Spółdzielczą. W związku z 

odprowadzenia wód opadowych konieczne okazało się wykonanie przebudowy z rozbudową 

kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i Sybiraków. Projekt kanalizacji deszczowej wraz z 

pozwoleniem wodno prawnym i zgłoszeniem wykonania robót zostanie zakończony w 2017 i po jego 

wykonaniu możliwe będzie zakończenie projektu drogi. 

- Projekt parkingu na działce nr 16/1 w Jaszkotlu zlokalizowanego w pobliżu Gimnazjum i przystanku 

autobusowego. Parking wraz z przystankiem zapewni bezpiecznie warunki komunikacji –  

w szczególności młodzieży uczęszczającej do gimnazjum.  

Ze względu na niezakończoną procedurę przekazania przez Województwo Dolnośląskie Gminie Kąty 

Wrocławskie terenu pod parking nie ma możliwości zakończenia projektu. Zakończenie prac 

projektowych planowane jest na rok 2017. 

- Projekt przebudowy drogi w ul. Polnej w Smolcu obejmie projekt nawierzchni jezdni na odcinku  

od przejazdu kolejowego do ul. Głównej w Smolcu o długości ok. 115 mb. Przebudowana droga 
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poprawi warunki komunikacji i zapewni większe bezpieczeństwo dla pieszych. Projekt został 

ukończony, a na złożony wniosek na wykonanie robót budowlanych Starostwo Powiatowe we 

Wrocławiu nie zgłosiło sprzeciwu. 

- Projekt przebudowy drogi w ul Kościelnej w Smolcu 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. W związku z brakiem możliwości odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi, projekt 

zostanie zakończony w 2017 r. po uzgodnieniu przebiegu odwodnienia drogi z właścicielami terenów 

położonych przy ul. Kościelnej. Zakończenie prac projektowych planowane jest na rok 2017. 

- Projekt przebudowy drogi w ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich obejmuje przebudowę 

kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED oraz przebudowę drogi. 

Przebudowana droga poprawi warunki bezpieczeństwa w komunikacji samochodowej i pieszej przy 

szkole podstawowej przy ul. Żeromskiego. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych,  

do projektowania został wybrany wariant przewidujący wykonanie jednostronnego chodnika  

(po stronie szkoły podstawowej) wraz z droga jednokierunkową. Założony kierunek ruchu :  

od ul. Fabrycznej do ul. 1 Maja. Projekt został zakończony oraz wydane zostało pozwolenie na 

budowę. 

- Projekt przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich obejmuje 

przebudowę drogi w rejonie przystanku autobusowego. Przebudowa poprawi warunki komunikacji 

samochodowej. Projekt został ukończony i przekazany, a na złożony wniosek na wykonanie robót 

budowlanych Starostwo Powiatowe we Wrocławiu nie zgłosiło sprzeciwu. 

- Projekt rewitalizacji Rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich. 

Zakres prac obejmuje projekt zagospodarowania Rynku z montażem punktów gromadzenia odpadów 

stałych chowanych pod ziemią, budową fontanny, remontem budynku dawnego kościoła 

ewangelickiego z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz bibliotekę, przebudową dróg w obrębie Rynku 

oraz ulic przyległych, wykonaniem placów zabaw dla dzieci i skateparku dla młodzieży oraz remont 

kanalizacji deszczowej w Rynku. Zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017.  

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich  

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

do działek przy ul. Grabowej w Kątach Wrocławskich. Układ kanalizacyjny jest grawitacyjny, a 

przebieg został podzielony na dwa osobne odcinki z włączeniami do istniejącej studzienki w ul. 

Dębowej oraz do kanalizacji w ul. Lipowej. Sieć główną kanalizacji zaprojektowano z PCV o średnicy 

200 mm, natomiast przyłącza z PCV o średnicy 160 mm zostały zakończone studzienką rewizyjną na 

terenie działek lub doprowadzone do granicy działek i zaślepione, łącznie zaprojektowano 8 

przyłączy. Dokumentację projektową sporządziła Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych 

inż. Maria Uchmanowicz z Wrocławia. W dniu 28.12.2016 r. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu nie 

wniosło sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych zgłoszeniem.  

- 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.  
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Dokumentację projektową opracowuje firma „PROEKOBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo - 

Projektowe i Kompletacji Dostaw z siedzibą we Wrocławiu. Umowny termin opracowania 

dokumentacji i otrzymania pozwolenia na budowę upływa w dniu 15.01.2017 r.  

- 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 od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało 

przesunięte na 30.03.2017r. spowodowane ponowną koniecznością aktualizacji nowych map do 

celów projektowych oraz dokonania zmian w uzgodnionym przebiegu trasy oraz problemami 

związanymi z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością działek nr 1/46 obręb Zabrodzie i 

87/3 obręb Mokronos Górny. Powyższy projekt obejmie projekt kanalizacji sanitarnej wraz z krótkimi 

odcinkami, które umożliwią mieszkańcom poszczególnych miejscowości podłączenie swoich posesji 

do kanalizacji.  

Powyższa kanalizacja zostanie zaprojektowana w systemie grawitacyjno ciśnieniowym i obejmować 

będzie dwie niezależne zlewnie. Pierwszą zlewnię stanowić będą miejscowości Mokronos Dolny oraz 

Mokronos Górny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. Natomiast zlewnię druga 

stanowić będą następujące miejscowości: Nowa Wieś Wrocławska, Cesarzowice i Zabrodzie  

z odprowadzeniem ścieków do Miasta Wrocławia. 

W dniu 04.11.2016r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu został złożony wniosek dotyczący 

wydania zgody na realizację budowy kanalizacji sanitarnej miejscowości Zabrodzie. 

- Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia 

od istniejącej sieci do granic Gminy Katy Wrocławskie wraz ich połączeniem w ulicy Chłopskiej  

w Smolcu oraz Żwirki i Wigury we Wrocławiu. 

Jest to kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało 

uwarunkowane datą przekazania dla projektanta dokumentacji projektowej prawa dysponowania 

nieruchomością działki nr AM-17 Muchobór Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji 

projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy 

Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Powyższa kanalizacja będzie transportować ścieki z terenu Gminy Kąty 

Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Wrocławia. pod koniec roku 2016 zostały 

złożone wnioski o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. 

- Projekt ścieżki rowerowej w Smolcu 

Wykonany został projekt ścieżki rowerowej od granicy Wrocławia do Smolca wzdłuż ul. Chłopskiej 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej wraz  

z odwodnieniem na odcinku ok. 1 km. Ścieżka rowerowa jest dostosowana do przebudowy  

ul. Chłopskiej w Smolcu wykonanej przez Powiat Wrocławski.  

Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania w ramach ZIT WrOF działanie 3.4 Wdrażanie strategii 

niskoemisyjnej. Przewidywany termin konkursu III kwartał 2016r. Realizacja zadania przewidziana jest 

w 2017 r. 

- Projekt budowy kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie 

Wykonany został projekt kompleksu rekreacyjnego w Krzeptowie. W skład kompleksu wchodzić 

będzie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 420,00 m2, z urządzeniami 

do gry w koszykówkę i siatkówkę, plac zabawa również z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 
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282,92 m2 z różnymi zabawkami, zewnętrzna siłownia, miejsca do wypoczynku – ławeczki, wiata, 

stoliki do gier planszowych. Projekt posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.  

- Modernizacja kompleksu sportowego na dz.81 przy ul. Kościelnej w Smolcu 

Projekt obejmuje przeniesienie trybun stojących poza terenem obiektu na ogrodzony teren obiektu, 

modernizację płyt boiska z wykonaniem instalacji nawadniającej, budowę boiska treningowego 

z nawierzchnią ze sztucznej trawy, remont elewacji Domku Piłkarskiego. Nawodnienie ma odbywać 

się ze studni. Projektant pozostaje w zwłoce. Za opóźnienie w wykonaniu projektu zostały mu 

naliczone kary zgodnie z umową. Projekt posiada zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. 

- Wykonanie projektu modernizacji kompleksu sportowego na dz. 6/3, 8 i 11 w Kątach Wrocławskich 

Projekt obejmuje modernizację płyty boiska z wykonaniem instalacji nawodnienia, modernizacji 

bieżni, wykonanie na niej nawierzchni EPDM, modernizację trybun z zachowaniem przepisów 

bezpieczeństwa (kibice gospodarzy i gości), modernizację kortów, budowę dwóch kortów w hali 

namiotowej, budowę boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, remont elewacji 

domków piłkarskich i Sali OSiR-u, budowę ogrodzenia całego terenu. Projektant pozostaje w zwłoce. 

Za opóźnienie w wykonaniu projektu zostały mu naliczone kary zgodnie z umową. 07.12.2016r. został 

złożony wniosek o pozwolenie na budowę. 

- Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Smolcu 

Zaprojektowano, dobudowanie części budynku, która zlokalizowana została przy południowo 

zachodniej elewacji głównej sali świetlicy. Wypełnia ona obszar pomiędzy istniejącą już przybudówką 

mieszczącą kotłownię i węzły sanitarne a północnym narożnikiem budynku istniejącego. Posiada 

jedna kondygnację nadziemną. Pomiędzy kotłownią a projektowaną przybudówką zaprojektowano 

korytarz z wyjściem na zewnątrz oraz nowym, dodatkowym wejściem do świetlicy. Pozostałą część 

projektowanej przybudówki zajmuje sala przeznaczona do zajęć kulturalno – oświatowych oraz węzły 

sanitarne. Wejścia do wszystkich pomieszczeń prowadzą z projektowanego korytarza. Pomieszczenia 

dobudówki będą miały powierzchnię łączna 84,01 m2. Projekt posiada prawomocne pozwolenie na 

budowę. 

- Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej przy kompleksie sportowym 

w Pietrzykowicach 

Wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową w Pietrzykowicach. Boisko 

będzie miało urządzenia do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Projekt posiada 

prawomocne zgłoszenie robót budowlanych. 

Zakup gruntów 

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu nieruchomości działki : 

w Zachowicach:od pana Bronisława Wilczewskiego działkę zabudowaną nr 372 o pow. 0,0200 ha za 

cenę 850,00 zł oraz działkę zabudowaną nr 373 o pow. 0,3800 ha za cenę 16 150,00 zł, od Marceliny i 

Kacpra Pasierskich dz. nr 383/4 o pow.0,0173 ha, dz. nr 383/5 o pow.0,0087 ha i dz. nr 383/7 o 

pow.0,0093 ha (przeznaczone pod dr) za łączną cenę 3.530,00 zł.  

w Krzeptowie:od syndyka Spółki „AS-BAU” Sp. Akcyjna w upadłości likwidacyjnej oraz pani Doroty 

Haczkiewicz udział wynoszący 343/344 w działce nr 107/240 o pow. 0,3204 ha za 3 911,17 zł (teren w 

mpzp przeznaczony pod zieleń z placem zabaw dla dzieci ),od Haliny i Stanisława Mania dz. nr 101/3 

o pow.0,0412 ha za cenę 32.548,00 zł (pod drogę i przepompownię) 

w Kątach Wrocławskich:od państwa Stanisława i Stanisławy Jarominiak działkę nr 74/3, AM-19 o 

pow. 0,0027 ha za cenę 3 200,00 zł (chodnik przy ul. Wolności), od państwa Urszuli i Mieczysława 

Malec działkę nr 19/2, AM-26 o pow. 0,0617 ha za cenę 617,00 zł działka przeznaczona pod drogę),od 

4LIVING Sp. z o.o. Sp. Komandytowa działkę nr 77/11, AM-26 o pow. 0,1282 ha za 1 282,00 zł, działkę 
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nr 82/26, AM-26 o pow. 0,0866 ha za 866,00 zł, dz. nr 82/28, AM-26 o pow.0,0012 ha za cenę 12,00 

zł, dz. nr 82/32, AM-26 o pow. 0,1784 ha za cenę 1.784,00 zł, dz. nr 82/34, AM-26 o pow. 0,0209 ha 

za cenę 209,00 zł oraz dz. nr 82/35, AM-26 o pow. 0,0018 ha za cenę 18,00 zł (przeznaczone pod 

drogi),od Daab Axle Service Marcin Dąbrowski, Marcin Michalski Spółki Cywilnej i Borzymowski Sp.K. 

dz. nr 9/11, AM16 o pow. 0,0203 ha za cenę 203,00 zł (dr)od Mariana Dudziec dz. nr 110/1, AM-25 o 

pow.0,1018 ha za cenę 1.018,00 zł (przeznaczona pod drogę)  

w Mokronosie Dolnymod państwa Ryszarda Michalik, Sebastiana Michalik i Krzysztofa Michalik 

działkę nr 4/22 o pow. 0,0182 ha za 182,00 zł (droga publiczna klasy D - poszerzenie ul. Morelowej),  

od państwa Małgorzaty i Michała Pawela działkę nr 3/10 o pow. 0,0110 ha za 110,00 zł (droga 

publiczna klasy D - poszerzenie ul. Morelowej), od państwa Grażyny i Dariusza Bełcząckich działkę nr 

4/20 o pow. 0,0090 ha za 90,00 zł (droga publiczna klasy D - poszerzenie ul. Morelowej),  

w Sadkowie:od osób fizycznych (26 współwłaścicieli) działkę nr 70/2 o pow. 0,1476 ha za cenę 

1.476,00 zł oraz działkę nr 71/3 o pow. 0,1478 ha za cenę 1 478,00 zł (droga – ul. Ogrodowa), od 

Urszuli Dąbrowa dz. nr 77/1 o pow.0,0148 ha i dz. nr 77/3 o pow.0,0251 ha za cenę 399,00 zł, od 

Grzegorza Chmurzyńskiego dz. nr 78/1 o pow.0,0052 ha i dz. nr 78/3 o pow.0,0014 ha za cenę 66,00 

zł,  

w Skałce od Danuty Adamczyk dz. nr 79/9 o pow.0,0102 i nr 79/13 o pow.0,0456 ha ( przeznaczone 

pod dr) za łączną cenę 558,00 zł,od Rolniczej Spółdzielni Chowu Drobnego Inwentarza dz. nr 84/5 o 

pow.0,0886 ha, nr 84/7 o pow.0,0028 ha i nr 84/8 o pow.0,1077 ha ( przeznaczone pod dr) za łączną 

cenę 1.991,00 zł. 

w Smolcu od Krzysztofa Chruścickiego i Grzegorza Chruścickiego dz. nr 21/4 o pow.0,0523 ha i dz. nr 

21/7 o pow.0,0504 ha (przeznaczone pod dr) za łączną cenę 10.270,00 zł. 

w Pietrzykowicach od Ireneusza Deryło dz. nr 222/24 o pow.0,0653 ha, nr 222/25 o pow.0,4262 ha, 

nr 222/28 o pow.0,0822 ha, nr 222/26 o pow.0,0976 ha, nr 222/27 o pow.0,1092 ha, nr 222/29 o 

pow.0,0857 ha, nr 222/30 o pow.0,0582 ha i nr 222/31 o pow.0,0547 ha (dr) za łączną cenę 9.791,00 

zł. 

Budowa części ogrodzenia działki nr 372 i 373 w Zachowicach 

Pomiędzy terenem SP, a działkami 372 i 373, na których mieściły się spalone budynki później 

rozebrane, przy ul. Słonecznej w Zachowicach, wykonano 44 mb ogrodzenia z siatki plecionej 

ocynkowanej na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 48, wysokości 1,5 m. Zadanie wykonała firma 

MART-MET z Gniechowic za kwotę 4 280,00 zł. 

Rozbudowa budynku GOPS i ZOJO 

W okresie od 22.03.2016r do 15.11.2016r rozbudowano budynek Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich. 

Wykonawcą robót był Zakład Techniczno- Budowlany POLBAU Sp z o.o. z Opola. Wartość całej 

inwestycji (od dokumentacji projektowej przez roboty budowlane po wyposażenie): ok. 1 mln zł.  

W ramach zadania dobudowano m.in. pięć pomieszczeń biurowych, z których każdy może pomieścić 

do 3 stanowisk biurowych, pomieszczenie socjalne i salę konferencyjną. Pomieszczenia są 

wentylowane mechanicznie. Nowa część połączona została korytarzem z częścią istniejącą. 

Powierzchnia zabudowy dobudowanej części wynosi 179m2, a kubatura 537m3.  

Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich 

Zabudowa kontenera na odpady komunalne przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Zabudowa 

śmietników poprawiła estetykę miasta, w szczególności dojście do Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu. Wolnostojące kontenery na śmieci przytłaczały swoim wyglądem i nieporządkiem wokół nich. 
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Wartość inwestycji – 11900,00 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu Osiedla nr 3 w Kątach 

Wrocławskich. 

Budowa cmentarza w Smolcu 

Zakończono roboty budowlane przy budowie etapu I cmentarza w Smolcu. Rozpoczęto czynności 

odbiorowe inwestycji. W wyniku budowy powstał budynek kaplicy cmentarnej z zapleczem 

pogrzebowym i osobny budynek sanitarno-gospodarczy, kolumbaria, pola grzebalne, alejki, drogi, 

chodniki wraz z całkowitym ogrodzeniem cmentarza oraz zagospodarowaniem terenu, objętych 

głównie etapem I inwestycji. 

W ramach powyższego zadania wykonana została również droga dojazdowa pomiędzy starym i 

nowo-wybudowanym cmentarzem w Smolcu wraz z budowa przepustu skrzynkowego na potoku 

Ługowina.  

Wymiana bram wjazdowych na cmentarz w Kątach Wrocławskich 

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.760,00 zł, wymieniono bramy wjazdowe na 

cmentarzu w Kątach Wrocławskich. Plan zadania 15.000,00 zł 

Zakup i wdrożenia programu e-Sesja 

Wdrożono informatyczny system e-Sesja wspomagający pracę Rady Miejskiej oraz Biura Rady w 

Kątach Wrocławskich. System wspomaga komunikację oraz przekazywanie materiałów w formie 

elektronicznej dla komisji oraz radnych na posiedzenia Rady Miejskiej, wspomaga prowadzenie 

porządku obrad, jego multimedialną prezentację oraz prowadzenie głosowań w formie 

elektronicznej. Wykonawcą była firma MW Concept sp. z o.o. ul. Walki Młodych 14, 62-030 Luboń. 

Kwota inwestycji wyniosła 13 270,47 PLN brutto. 

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe 

W ramach realizacji zadania zlecono: 

Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z wnioskiem o zmianę sposobu użytkowania dotyczącym 

adaptacji pomieszczeń dla Wydziału DiT. Wykonawca: IDEA ARCHITEKCI WOJCIECH DOBROWOLSKI, 

ul. Bystrzycka 69c/6, 54-213 Wrocław. Wartość zawartej umowy: 9 717,00 zł. 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją wykonania 

i odbioru robót dla zadania. Łączna wartość zleconych prac 2 545,00 zł. 

W grudniu 2016, ogłoszono przetarg na realizację zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę: 

P.P.H.U. BOWIP MGR INŻ. WIKTOR PACH, ul. Świdnicka 5; 58-124 Marcinowice. Wartość zawartej 

umowy: 27 413,64. Wykonawca po podpisaniu umowy odstąpił od jej w realizacji wyniku czego 

zadanie nie zostało zrealizowane.  

Realizacja zdanie planowana na rok 2017. 

Przebudowa klatek schodowych znajdujących się w budynku Ratusza 

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę obejmującą klatkę 

schodową w wejściu głównym oraz główną klatkę schodową parter – piętro. Po wstępnym 

przygotowaniu (ścięciu niezbędnej warstwy kamienia) stopnice i podstopnice zostały obłożone 

granitem polerowanym. Celem zapewnienia wygodnego i bezpiecznego poruszania się po klatkach 

schodowych na stopniach został umieszczone paski antypoślizgowe wykonane metodą piaskowania. 

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe EVA, Czesław Berezicki,  

ul. Młynarska 4, 58-240 Piława Górna, należycie zrealizował prace. Wartość zawartej umowy wynosi: 

86 100,00 zł. Łączy koszt zadania 87 600, 00 zł (koszt wykonania zadania oraz koszty zatrudnienia 

inspektora nadzoru).  

Przebudowa kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazu w budynku Ratusza 
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Przebudowa kotłowni w budynku Ratusza w Kątach Wrocławskich związana była ze zmianą rodzaju 

paliwa- przejście z oleju opałowego na gaz ziemny. Kotłownia pracuje w układzie zamkniętym i zasila 

instalację centralnego ogrzewania w Ratuszu. 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, było Przedsiębiorstwo GRAMET 

Sławomir Gray z Lubonia.  

W związku z wydłużeniem procedury związanej z uzgadnianiem dokumentacji projektowej 

i uzyskaniem wszelkich uzgodnień w Polskiej Spółce Gazowniczej termin zakończenia przebudowy 

uległ przesunięciu, co wprowadzono odpowiednim aneksem do umowy. Uruchomienie kotłowni 

nastąpiło w dniu 06.12.2016 r. 

Wykonanie dodatkowych gniazd prądowych i logistycznych w pokojach WOP 

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji zadania wykonano w pokojach numer 6 i 7 na parterze 

budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dwa dodatkowe natynkowych zintegrowanych 

przyłącza elektryczne oraz logiczne (PEL) w standardzie – 2xRJ45+1x230V(TK)+1x230V oraz dwa 

natynkowe zintegrowane przyłącza elektryczne w standardzie 1x230V(TK)+1x230V. Każdy z punktów 

przyłączeniowych instalacji sieci komputerowej zawiera 2 nieekranowane gniazda RJ45 kat. 6. Każdy  

z punktów przyłączeniowych instalacji elektrycznej zawiera jedno gniazdo z instalacji wydzielonej  

dla potrzeb zasilania sprzętu komputerowego (TK) oraz jedno gniazdo z instalacji zwykłej. Elementy 

instalacji sieci komputerowej wykonana w systemie R&M Freenet wykorzystywanym  

w obiekcie. W ramach realizacji wykonawca firma LUMEN Paweł Łukasiak, ul. Wrocławska 3/4, 55-

080 Kąty Wrocławskie wykonał należycie prace instalacyjne. Wartość zlecenia: 5 400,00 zł. 

Wykonanie teletransmisyjnego połączenia światłowodowego pomiędzy pomieszczeniami PD1i PD2 

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji wykonawca wykonał teletransmisyjne połączenie 

światłowodowe kablem 24 włóknowym 50/125 OM3 pomiędzy pomieszczeniami serwerowni PD1  

i PD3 w budynku UMIG Kąty Wrocławskie. Połączenie zapewnia możliwość transmisji danych  

z prędkością 10 GB/s i jest wykorzystywane do komunikacji w rdzeniu sieci komputerowej oraz sieci 

SAN. Wykonawca: KT METAL SP. Z O.O., Zborowice 8, 26-080 Mniów, należycie zrealizował prace 

instalacyjne. Wartość zlecenia: 7 912,34 zł. 

Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych Powiatu oraz 8 gmin 

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. Nadal trwa ocena wniosku, a jej wyniki nie są 

na dzień dzisiejszy znane. W sytuacji gdyby projekt nie otrzymał dofinansowania partnerzy postanowi 

aplikować ponownie w drugim naborze  

Realizacja zadania w 2016 nie była możliwa w związku z brakiem dofinansowania.  

Wdrożenie środowiska do gromadzenia, przechowywania i archiwizacji logów z systemu 

komputerowego urzędu 

Zadanie zrealizowano. W ramach realizacji zadania zakupiono centralny system do gromadzenia, 

przechowywania, analizy i archiwizacji informacji o zdarzeniach odnotowywanych  

w krytycznych urządzeniach systemu komputerowego UMIG Kąty Wrocławskie. Zakupione 

rozwiązanie to oprogramowanie Balabit Syslog-NG Storebox wdrożone w postaci virtual appliance. 

Wdrożony system dzięki korelacji zdarzeń pozwala na poprawę możliwości wykrywania  

i diagnozowania przyczyn awarii, a jednocześnie zapewnienie integralności i niezaprzeczalności 
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zapisów z dzienników systemowych. Wykonawca: IMNS Polska Sp. z o.o., ul.Klecińska 125, 54-413 

Wrocław, należycie zrealizował prace instalacyjne. Wartość zawartej umowy: 34 794,24 zł. 

Zakup i montaż witacza promocyjnego gminy Kąty Wrocławskie 

Zadanie zrealizowano. Zakupiono i zamontowano nowy 3 metrowy witacz promocyjny  

w miejscowości Zabrodzie. Wykonawcą była firma Mentor Projekt ul. Huberta Wagnera 4, 86-032 

Niemcz. Wartość zawartej umowy 4 590,00 zł 

Ocieplenie budynku OSP Smolec i Gniechowice, wymiana bram wjazdowych w Zachowicach i 

Gniechowicach- ZGM 

Wykonano zadania inwestycyjne pn. wykonanie elewacji budynku OSP Smolec z jej ociepleniem, oraz 

w budynku OSP Gniechowice wykonano ogrzewanie budynku, wymieniono bramy wjazdowe i 

wykonano elewację budynku wraz z jej ociepleniem. Zadania inwestycyjne wykonane zostały na 

łączną kwotę 199.988,67 zł przy planowanej kwocie 200.090,00 zł co stanowi 99,95 % planu. Zadanie 

pod nazwą „Wymiana bram wjazdowych do OSP Gniechowice – 70.909,50 zł. Zadanie pod nazwą  

„Ogrzewanie budynku, wykonanie elewacji budynku z ociepleniem OSP Gniechowice” - 93.684,93 zł, 

Zadanie pod nazwą „Wykonanie elewacji budynku OSP Smolec z jej ociepleniem na kwotę-  

35.394,24 zł. 

Zakup ciężkiego sprzętu do ratownictwa drogowego – OSP Smolec i Gniechowice 

Zakupiono dwa ciężkie zestawy sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP Gniechowice oraz 

Smolec. 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. 

Zakup defibrylatorów i torby medycznej PSP-1 dla OSP Małkowice, Smolec i Zachowice 

1.Zakupiono torbę medyczną PSP R1 wraz z szynami Kramera dla Jednostki Operacyjno – Technicznej 

OSP Zachowice. Torba medyczna 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 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,  

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. 

2.Zakupiono defibrylatory dla OSP Małkowice, Smolec, Zachowice. Urządzenia tego typu wchodzi do 

powszechnego użytku w sytuacjach zatrzymania akcji serca. Defibrylator powszechnie 

wykorzystywany jest już przez ratowników z Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Gniechowice. 

Zakup stacji selektywnego alarmowania do remizy OSP Małkowice 

Zakupiono stację selektywnego alarmowania do remizy Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP 

Małkowice w celu zapewnienia łączności oraz możliwości alarmowania. Dotychczasowy środek 

łączności w ww. JOT OSP był w dużej mierze wyeksploatowany oraz uszkodzony podczas nawałnicy. 

Rozbudowa monitoringu gminy 

Zabezpieczona w budżecie kwota na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych nie została wykorzystana- całość prac sfinansowano ze środków budżetowych. 
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Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie 

niskoenergetycznym w Sadkowie 

W maju 2016r podpisano umowę z konsorcjum firm: PREFABET- BIAŁE BŁOTA S.A. z Białych Błot i 

axyo.pl z Jeleniej Góry. Wartość robót zrealizowanych do końca roku wynosi ponad 3.300 tys zł. 

Wykonano roboty ziemne i fundamentowe, stan surowy otwarty parteru i częściowo piętra wraz z 

częściowym wykonaniem instalacji podposadzkowej kanalizacji, oraz zniwelowaniem terenu po drogę 

ppoż. Trwa realizacja ścian drugiego piętra wraz z układaniem stropów nad piętrem, klatek 

schodowych i szybu windowego. Z uwagi na okres zimowy i brak sprzyjających wykonywaniu robót 

budowlanych warunków atmosferycznych część robót jest zatrzymana. Stan zaawansowania robót 

szacuje się na ok. 18 %.  

Wartość całej inwestycji to 18.490. tyś zł. 

Wykonanie parkingu przy SP w Smolcu 

w ZSP w Smolcu –wykonano podbudowę i ułożono kostkę betonową na placu szkolnym przy ul. 
Kościelnej. 
Zakup kosiarki samojezdnej SP Gniechowice i kserokopiarki SP 1 Kąty Wrocławskie i do SP Sadków 

W ramach tego zadania :Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w kątach 
Wrocławskich- zakupiła  kserokopiarkę cyfrową w kwocie 4.305 zł: 
Szkoła Podstawowa w Gniechowicach- zakupiła  traktorek do koszenia trawy , kwota 5.998 zł. 
ZSP w Smolcu zakupił piec grzewczy w kwocie  17.220 zł 
SP Sadków zakupiła  urządzenie wielofunkcyjne 9.963 zł 
Montaż klimatyzacji w przedszkolu w Kątach Wrocławskich przy ul. Drzymały 

Klimatyzacja została zamontowana w salach dydaktycznych, pomieszczeniach administracji oraz 

w korytarzach i holu głównym przedszkola. Zamontowano w sumie 30 jednostek wewnętrznych 

klimatyzacji oraz dwie jednostki zewnętrzne. Agregaty zostały ogrodzone w celu zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem. W salach oraz w pomieszczeniach administracji zostały zamontowane detektory 

freonu. 

Wykonawcą wyłonionym w trzecim przetargu jest firma Thermo Klima Andrzej Repak z siedzibą w 

Poniecu. Umowny termin zakończenia inwestycji został zachowany. 

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pracowni komputerowej w gimnazjum w Jaszkotlu 

W kwocie  4.920  zł ,w  gimnazjum w Jaszkotlu zamontowano klimatyzator w sali informatycznej . 
Zakup 2 maszyn do mycia powierzchni i kserokopiarki w gimnazjum w Jaszkotlu 

Na potrzeby  Gimnazjum w Jaszkotlu  zakupiono kserokopiarkę w kwocie 6.719 zł oraz dwa automaty 
myjące do podłóg  w  kwocie 10.178,25 zł. 
Rozbudowa monitoringu budynku ZOJO 

Zamontowano monitoring nowo wybudowanego budynku ZOJO ze względów bezpieczeństwa przed 
dewastacją i włamaniami. 
Zakup miksera planetarnego do przedszkola w Kątach Wrocławskich 

Zakupiono do kuchni przedszkolnej  mikser uniwersalny do wyrobu ciasta za kwotę 8 250,00 zł. 
Bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw przy SP w Małowicach. 

Wykonano nawierzchnię bezpieczną na istniejącym placu zabaw, na którym znajdują się urządzenia 

w dobrym stanie technicznym, posiadające aktualne certyfikaty i spełniające wymagane normy. 

Urządzenia na czas prowadzenia robót zostały zabezpieczone na miejscu, a roboty ziemne wykonano 

tak, by, nie uszkodzić fundamentowania i kotwienia ich konstrukcji.  

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na placu zabaw utworzono nawierzchnie tłumiące uderzenia, w 

miejscach wymaganych normą EN 1176 i EN 1177. Wykonano 408,39 m2 nawierzchni, w tym 278,36 

m2 z barwnego EPDM i 119,23 m2 z mat gumowych z agrotkaniną ściółkującą z nasionami traw. 

Wykonawcą była firma PHU GAST EKO, ul. Frąckowskiego 5/16, 76-200 Słupsk. 
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Przyszkolna pływalnia w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 

Biuro projektowe AQUACO Sp. z o.o. z Wrocławia opracowało projekt budowy krytej pływalni z 

łącznikiem dydaktycznym przy szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich. W 

listopadzie 2016r został złożony w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu wniosek o wydanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę. 

Projekt zakłada budowę pływalni wraz z łącznikiem, w którym – w związku z koniecznością 

rozbudowy szkoły- będą się mieścić: 2 sale lekcyjne (komputerowa i językowa), 2 świetlice, 

pomieszczenie do wydawania posiłków, gabinet dyrektora i terapeuty, szatnie i pomieszczenie 

socjalne dla pracowników obsługi. 

Wymiary niecki basenowej oraz pozostałych pomieszczeń zostały ściśle określone w analizie 

funkcjonalno- użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski 

Delfinek” ogłoszonego przez Województwo Dolnośląskie. Spełnienie wymagań analizy, 

opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jest jednym z 

kryteriów uprawniających do złożenia przez Gminę Kąty Wrocławskie wniosku o dofinansowanie 

inwestycji. Kwota dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu zasad w ramach nowego naboru do 

„Dolnośląskiego Delfinka”. 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni przy placu zabaw przy SP 1 w Katach Wrocławskich 

Na istniejącym boisku wykonano nową nawierzchnię. Prace polegały na wykonaniu podbudowy z 

kruszywa łamanego, ułożeniu krawężników i położeniu sztucznej trawy (kortowej) wraz z zasypaniem 

piaskiem kwarcowym na boisku o łącznej powierzchni 550m2. Wykonawcą była firma DABRO - BAU 

Firma Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski, z siedzibą: Opoczka 17A 58-100 Świdnica. 

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy SP nr 2 w Kątach Wrocławskich.  

Wykonano nawierzchnię bezpieczną na istniejącym placu zabaw, na którym znajdują się urządzenia 

w dobrym stanie technicznym, posiadające aktualne certyfikaty i spełniające wymagane normy. 

Urządzenia na czas prowadzenia robót zostały zabezpieczone na miejscu, a roboty ziemne wykonano 

tak, by, nie uszkodzić fundamentowania i kotwienia ich konstrukcji.  

Dla zwiększenia bezpieczeństwa na placu zabaw utworzono nawierzchnie tłumiące uderzenia, w 

miejscach wymaganych normą EN 1176 i EN 1177. Wykonano 479,98 m2 nawierzchni, w tym 449,95 

m2 z barwnego EPDM. I 23,08 m2 z dwukolorowej kostki betonowej (chodnik). Wykonawcą prac była 

firma DARMAR Dariusz Stos z siedziba w Bożejowicach 34, 59-700 Bolesławiec. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smolec, ul. Chłopska. 

Kontynuacja zadania realizowanego od 2014r. Zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte 

zostało na rok 2017 i zostało uwarunkowane datą przekazania dla projektanta dokumentacji 

projektowej prawa dysponowania nieruchomością działki nr AM-17 Muchobór. Powyższe zadanie 

obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy 

Chłopskiej w Smolcu oraz w ulicy Żwirki i Wigury we Wrocławiu. Powyższa kanalizacja będzie 

transportować ścieki z terenu Gminy Kąty Wrocławskie, do systemu kanalizacji sanitarnej Miasta 

Wrocławia. 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w rejonie ul. 1 Maja z włączeniem do 

ul. Fabrycznej w Kątach Wrocławskich 

Budowa kanalizacji prowadzona była w dwóch etapach. Etap I został zakończony w 2015 r. Etap II 

budowy, trwający w 2016 r., był kontynuacją wcześniejszej inwestycji. Wybudowano przepompownię 

ścieków wraz z niezbędnym uzbrojeniem, sterowaniem, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. 

Wykonany został rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm na długości 312 m z przejściem pod torami PKP z 

włączeniem do studzienki w ul. Fabrycznej. W związku z budową drogi Kąty Wrocławskie – Stoszyce 
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i umożliwieniem dojazdu do przepompowni od strony budowanej drogi, Gmina odstąpiła od budowy 

drogi dojazdowej do przepompowni przez działki prywatne.  

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO - WOD” Sp. z o.o.,  

ul. Towarowa 12, Świdnica. W dniu 30.06.2016 r., zgodnie z umową, zostały zakończone prace 

budowlane na inwestycji.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sadków, Sadowice, Baranowice, Pietrzykowice, Smolec-

dokończenie. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sadków. 

W roku 2016 wykonano kanalizację sanitarną dla budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej 1. 

Zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. ok. 135 m wraz z uzbrojeniem 

w celu umożliwienia podłączenia poszczególnych budynków do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych, c.o. i gaz Didyk Andrzej, Zielęcice, ul. 

Rzemieślnicza 12, 49-318 Skarbmierz  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadowicach 

Projekt kanalizacji w Sadowicach do realizacji został przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Kątach Wrocławskich. Zadanie obejmowało wykonanie kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowości Sadowice przy ul. Nowe Osiedle nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice – Bliż. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż obejmuje wykonanie krótkich 

odcinków kanalizacji sanitarnej, które umożliwią podłączenie poszczególnych posesji (z 

nowopowstałymi budynkami mieszkalnymi) do wykonanej w latach 2014-2015 kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawcą zadania jest firma INSAN DEVELOPER Sp. z o.o., ul. Łokietka 3, 59-300 LUBIN.  

Termin wykonania zadania to 31.03.2017r. 

Przejmowanie sieci kanalizacyjnej 

W ramach realizacji tego zadania odpłatnie przyjęto urządzenia kanalizacyjne na majątek Gminy 

od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Komunalizacją objęto sieci o łącznej 

długości 984,4 mb: 

• Gądów-Jaszkotle, dz. nr 14/3, 14/4 – dł. 195,5 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 2/3, 2/2, 2/15 AM-18 – dł. 69 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 4/5, 36/3 AM-3 – dł. 60 mb 

• Kąty Wrocławskie, dz. nr 5/31, 5/1 AM-4 – dł. 138 mb 

• Kąty Wrocławskie, ul. Nowowiejska dz. nr 39 – dł. 55 mb 

• Pietrzykowice, ul. Fabryczna, dz. nr 130, 134/12, 125/5 – dł. 15,80 mb 

• Sadowice, ul. Dworcowa, dz. nr 333, ul. Lawendowej dz. nr 237, dz. nr 239/6 i 239/7 – dł. 

122,1 mb 

• Smolec, ul. Granitowa, dz. nr 181 – dł. 329 mb 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I 

W ramach zadania wykonano Studium Wykonalności oraz zgłoszono projekt do dofinansowania  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

w ramach Poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF w dniu 22.02.2016 r. Po podjęciu 

przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzji o anulowaniu pierwszego konkursu, został 

ogłoszony kolejny nabór wniosków z terminem do 30.06.2016 r., do którego Gmina Kąty Wrocławskie 

przystąpiła składając ponownie wniosek. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano aktualizacji 

Studium Wykonalności, dostosowując termin rozpoczęcia zadania do terminu ogłoszenia wyników 

konkursu. 
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Budowa oświetlenia i wykonanie projektów 

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 głównie poprzez budowę nowego oświetlenia (z uwzględnieniem aktualnych potrzeb w zakresie 

energooszczędnych źródeł światła, w tym lampy LED) oraz wymianę i uzupełnienie oświetlenia w 

miejscach, gdzie wymagają tego warunki lokalne. 

W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie w miejscowościach: 

• Cesarzowice przy budynkach Nr 2c i 2d (89 mb linii oświetleniowej, 2 słupy oświetleniowe 

wraz z oprawami LED o mocy 36 W); 

• Mokronos Dolny ul. Poziomkowa (295 mb linii oświetleniowej, 8 słupów oświetleniowych 

wraz z oprawami LED o mocy 55 W); 

• Zachowice ul. Gliniana/Piwna do Stradowa (800 mb linii oświetleniowej, 21 słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 55 W); 

Wykonawcą zadań była firma PRO-INVEST z Namysłowa. 

• Gądów ul. Kalinowa (420 mb linii oświetleniowej, 12 słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED o mocy 51 W); 

• Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna od ul. Sobótki (160 mb linii oświetleniowej, 5 słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 36 W); 

• Smolec ul. Kwiatowa, 300 mb linii oświetleniowej (7 słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED o mocy 51 W); 

• Strzeganowice droga w kier. na Wojtkowice (150 mb linii oświetleniowej, 5 słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 38 W); 

• Zachowicach ul. Słoneczna łącznik do bud. Nr 12b (170 mb linii oświetleniowej, 4 słupy 

oświetleniowe wraz z oprawami LED o mocy 18 W); 

Wykonawca zadań była firma EL-MAR z Dobrodzienia. 

• Gniechowice ul. Radosna (150 mb linii oświetleniowej, 5 słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED o mocy 36 W); 

• Mokronos Górny ul. Fiołkowa (500 mb linii oświetleniowej, 13 słupów oświetleniowych 

wraz z oprawami LED o mocy 55 W); 

• Pietrzykowice ul. Fabryczne (200 mb linii oświetleniowej, 6 słupów oświetleniowych wraz 

z oprawami LED o mocy 48 W); 

• Samotwór ul. Dębowa (540 mb linii oświetleniowej, 14 słupów oświetleniowych wraz z 

oprawami LED o mocy 48 W); 

Wykonawca zadań była firma GAILA ELEKTRO z Gogolina. 

• Sadków os. Słoneczne Sady etap II ul. Wiśniowa (150 mb linii oświetleniowej, 8 słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami LED o mocy 28 W); 

• Smolec oświetlenie boiska (4 maszty każdy z pięcioma projektorami, łącznie 20 

projektorów każdy o mocy 400 W); 

• Pełcznica oświetlenie placu zabaw (1 słup, dwa projektory każdy o mocy 400 W); 

Wykonawca zadań była firma ZRT TELFA ze Świdnicy. 

• Pełcznica dr. W dz. Nr 416 uzupełnienie oświetlenia o 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą 

LED; 

• Samotwór ul. Owocowa (75 mb linii oświetleniowej, 2 słupy oświetleniowe wraz z 

oprawami LED); 
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• wykonanie zasilanie terenów placów zabaw i obiektów sportowych na terenie miasta Kąty 

Wrocławskie w rejonie osiedla przy ul. Okrzei, Grunwaldzkiej i 1-Maja. 

Wykonawca powyższych zadań była firma Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kędzia z Kątów 

Wrocławskich. 

Wykonano aktualizację „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Kąty Wrocławskie”. Wykonawcą zadania była Firma Energoekspert Spółka z 

o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Karłowicza 11a. 

Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia w miejscowościach: Nowa Wieś Kącka, ul. 

Gradowa, Pełcznica, ul. Jaskółcza, Smolec, ul. Tulipanowa i Czerńczyce ul. Dębowa.  

W trakcie realizacji są zadania, których termin wykonania przypada w roku 2017:  

• Budowa iluminacji obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Kąty Wrocławskie dz. 

nr 13 AM-13”, termin wykonania do: 31.03.2016 r. – Wykonawca firma ZRT TELFA ze 

Świdnicy; 

• Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Gniechowice (ul. Porzeczkowa) i 

Krobielowice (na dz. nr 81/2)-  

• Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości 

Górzyce dz. 61/10, 61/24.  

• Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości 

Sadkówek 

oraz zadania związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla miejscowości:  

• Bliż od posesji 1 do posesji 6b, 

• Bogdaszowice na końcu ul. Chmielnej, 

• Kąty Wrocławskie ul. Okrzei - łącznik do posesji 67C, 

• Kąty Wrocławskie ul. Zaciszna od ul. Spacerowej, 

• Mokronos Dolny ul. Szczęśliwa, 

• Mokronos Górny al. Świerkowa, 

• Pełcznica wyjazd w kierunku na Kąty Wrocławskie, 

• Smolec ul. Polna w kier. Jaszkotla do ul. Bzowej, 

• Zachowice ul. Słoneczna do numeru 65, 

• Zybiszów oświetlenie ul. Słonecznej, 

zadania realizuje firmę BUDMAR z Leszna. 

Oczekujemy na odbiór dokumentacji projektowej, która powinna być wykonana w roku 2016 lecz z 

przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie została oddana w terminie. Należą do nich: 

• Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Fabrycznej w miejscowości Pietrzykowice; 

• Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Dębowej i Jarzębinowej w miejscowości 

Krzeptów; 

• Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Głównej w miejscowości Krzeptów; 

• Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Św. Floriana w miejscowości Smolec 

Wykonawcą powyższych zadań jest firma ElektroBor Maciej Borowski z Lubania Śląskiego Za 

przekroczenie terminu realizacji zadań po dostarczeniu dokumentacji projektowej zostaną naliczane 

kary umowne. 

Nie zrealizowano dokumentacji projektowej Budowy oświetlenia w miejscowości Samotwór-wyjazd 

na Skałkę z uwagi na zmianę zakresu opracowania (realizację zadania przesunięto na rok 2017). 
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Zabezpieczona w budżecie kwota na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych nie została w całym zakresie wykorzystana. Miały na to wpływ: 

a) uzyskane oszczędności finansowe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych; 

b) wykonanie części zadań ze środków budżetowych- rozbudowa oświetlenia na istniejących 

słupach należących do Tauron Dystrybucja (5 lokalizacji) została wykonana przez firmę 

Tauron na podstawie zawartej umowy świadczenia usług oświetleniowych. 

Domek gospodarczy przy placu zabaw w Kozłowie 

Zrezygnowano z realizacji tego zadania. Po wykonaniu ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego 

istniejącej świetlicy podjęto decyzję o przeprowadzeniu remontu tej świetlicy. 

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w m. Kąty Wrocławskie - 

podniesienie efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia, SP nr2 oraz Gimnazjum  

Opracowano dokumentacje projektowe termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. 

Staszica w Kątach Wrocławskich, budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum przy ul. Brzozowej 

w Kątach Wrocławskich. Zakres robót obejmować będzie m.in. ocieplenie budynków, wymianę 

instalacji grzewczej oraz wymianę oświetlenia na LEDowe. 

Wartość kosztorysowa poszczególnych inwestycji: 

Ośrodek Zdrowia – ok. 870.000 zł 

Szkoła Podstawowa nr 2 – ok. 714.000zł 

Gimnazjum – ok. 1.370.000 zł 

W dniu 25.05.2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.3.2 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT WrOF 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wniosek w 

trakcie oceny. 

Posadowienie pawilonu drewnianego wraz z przyłączami we wsi Kamionna i Górzyce. 

Wykonanie dokumentacji projektowej uległo znacznemu przedłużeniu. Za przekroczenie terminu 

firmie projektującej zostały naliczone kary zgodnie z umową. W grudniu 2016r. projektant złożył 

wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji zadanie będzie realizowane 

w ramach posiadanych środków. 

Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy 

Wydatki RS na świetlice w Jurczycach, Małkowicach, Sadowicach i Sośnicy 

- Jurczyce – zrezygnowano z zadania „ogrodzenie świetlicy” i przeniesiono środki na zadanie pn. 

zagospodarowanie działki nr 267 w Jurczycach (zakup roślin do nasadzeń, ogrodzenie działki) 

- Małkowice – zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy – zadanie wykonane, klimatyzacja jest 

niezbędna przy organizacji wesel i uroczystości na większą ilość osób. Wartość inwestycji – 14760 zł 

brutto. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Małkowice. 

- Sadowice - zadanie wykonane, klimatyzacja jest niezbędna przy organizacji wesel i uroczystości na 

większą ilość osób. Wartość inwestycji – 4846,20 zł brutto. Zakup finansowany z funduszu sołeckiego 

sołectwa Sadowice. 

- Sośnica – zakup szafy chłodniczej – zrezygnowano z zakupu szafy chłodniczej na rzecz zakupu 

zmywarki uniwersalnej. 

Zakup agregatu prądotwórczego do świetlicy w Pietrzykowicach 

Zakupiono agregat prądotwórczy model DG8500-DP o mocy 8500 W, który będzie wykorzystywany 

przez Sołectwo podczas organizowanych spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Koszt zakupu 

agregatu – 4319 zł wydatek z funduszu sołeckiego. 

Zakup chłodziarki- szafy chłodniczej do świetlicy w Gniechowicach 
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Zakupiono szafę chłodniczą KITCHEN LINE o pojemności 1 300 L z dodatkowymi trzema półkami 

i prowadnicami. Koszt zakupu szafy chłodniczej – 5 317,54 zł sfinansowano ze środków budżetu 

gminy. 

Zakup patelni elektrycznej do Wojtkowic 

W ramach tego zadania zakupiono patelnię elektryczną na świetlicę wiejską w Wojtkowicach w celu 

poprawy jakości i szybkości przyrządzanych potraw. Patelnia sprawdza się przede wszystkim 

Podczach wesel, komunii i większych imprez organizowanych na świetlicy. Koszt inwestycji 3634,65 

zł. Zakup finansowany z Funduszu Sołeckiego. 

Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Pełcznicy 

Zakupiono szafę chłodniczą KITCHEN LINE o pojemności 1 300 L z dodatkowymi trzema półkami 

i prowadnicami. Koszt zakupu szafy chłodniczej – 5 317,54 zł sfinansowano ze środków budżetu 

gminy. 

Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Sośnicy 

Zakupiono zmywarkę uniwersalną 230V z dozownikiem płynu myjącego wraz z podstawą pod 

zmywarkę o wymiarach 585x565x450. Zmywarka ma ułatwić utrzymanie czystości po zakończonych 

spotkaniach integracyjnych oraz imprezach weselnych, urodzinowych. Łączna wartość zmywarki 

5425,84 zł. Zakup finansowany z Funduszu Sołeckiego. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Okrzei w Kątach Wrocławskich 

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, na pełnej 

podbudowie wraz z drenażem. Łączna powierzchnia boiska wynosi 269 m2. Na boisku wykonane 

zostały linie do piłki siatkowej, badmintona i tenisa ziemnego. Boisko wyposażone zostało w słupki  

do mocowania siatki wraz z siatką. Wykonawcą prac była firma DABRO - BAU Firma Handlowo-

Usługowa Paweł Dąbrowski, z siedzibą: Opoczka 17A 58-100 Świdnica. 

Budowa boiska z nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kąckiej 

W ramach zadania wykonano boiska z nawierzchni poliuretanowej w Nowej Wsi Kąckiej. Całkowita 

powierzchnia wykonanego boiska wynosi 252,00 m2 . Na boisku zamontowano bramki do piłki 

ręcznej. Boisko wyposażone zostało w słupki do mocowania siatki wraz z siatką do siatkówki.  

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Realizacja 

zadania przyczyni się do poprawy warunków życia na wsi a zwłaszcza sposobu spędzania wolnego 

czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Wykonawcą prac była firma DABRO - BAU Firma 

Handlowo-Usługowa Paweł Dąbrowski, z siedzibą: Opoczka 17A 58-100 Świdnica. 

Modernizacja płyty boiska wraz z montażem bramek i piłkochwytów we wsi Wszemiłowice 

W ramach zadania wykonana została renowacja nawierzchni istniejącego boiska. Zakres prac 

obejmuje również trzymiesięczną pielęgnację wykonanego trawnika. Zamontowane zostały bramki 

juniorskie oraz piłkochwyty w celu ochrony przed wypadnięciem piłki. Wykonawcą prac była firma 

DPRO EFEKT z siedzibą: ul. Grunwaldzka 14/16 lok.9 50-355 Wrocław. 

Modernizacja płyty boiska wraz z montażem piłkochwytów w Pełcznicy 

W 2016 roku dokończono modernizację płyty boiska poprzez ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy 

kortowej. W 2015 roku zostały położone obrzeża i wykonana została pełna podbudowa pod boisko 

o powierzchni 300 m2 oraz zakupiono z funduszy sołeckich bramki. W ramach zadania w 2016r 

zamontowano również tuleje i słupki do siatkówki, a także piłkochwyty w celu ochrony przed 

wypadnięciem piłki. Wykonawcą prac była firma DABRO - BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł 

Dąbrowski, z siedzibą: Opoczka 17A 58-100 Świdnica. 

Nagłośnienie w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich 
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Opracowano dokumentację projektową przez Pracownię Akustyczną Jacek Kozłowski z Wrocławia 

oraz firma ABLO GROUP Sp. z o. o. wykonała nagłośnienie sali sportowej w budynku hali 

widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich.  

Wartość inwestycji to około 155 tyś zł. Sala została podzielona na 5 stref głośnikowych: I strefa 

widowni, II strefa widowni, oraz nagłośnienie płyty boiska z podziałem na 3 strefy. 

W skład nagłośnienia wchodzi m.in. 16 głośników zamontowanych na sali, bezprzewodowe zestawy 

mikrofonowe z antenami do transmisji, przenośna szafa sterownicza wyposażona w szereg 

wzmacniaczy, odtwarzaczy i wejść fonicznych, gniazda zasilające umożliwiających zasilenie 

dodatkowych urządzeń napięciem 230V, oraz wyposażenie pomieszczenia komentatora w głośniki do 

odsłuchu i drugą szafę sterowniczą RACK wyposażoną w wzmacniacze, odtwarzacze, mikrofony. 

Wykonanie przyłącza wodociągowo- kanalizacyjnego do zaplecza boiska w Zachowicach. 

Wykonano przyłącze wod.-kan. wraz z montażem zbiornika bezodpływowego i obsługą geodezyjną, 

do kontenera szatniowo-sanitarnego znajdującego się na boisku trawiastym we wsi Zachowice. 

Zadanie wykonała firma Usługi Sprzętowo-Transportowo-Budowlane Stanisław Rejkowicz ze Świdnicy 

Polskiej, za kwotę 9 261,56 zł. 

Zakup i montaż kontenerów szatniowych w Czerńczycach i Bogdaszowicach. 

W ramach tego zadania dokonano dostawy wraz z montażem dwóch kontenerów szatniowo-

sanitarnych na boiska do miejscowości Bogdaszowice i Czerńczyce. Kontenery wyposażone są w 

łazienkę z WC umywalką i kabiną prysznicową. Posiadają podgrzewacz przepływowy wody. We 

wszystkich pomieszczeniach są grzejniki elektryczne i wieszaki na odzież. W oknach rolety. Zadanie 

wykonała firma Containex z Austrii za kwotę 44 587,50 zł za jeden tj. 89 175 zł za oba kontenery. 

Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych 

W ramach tego zadania doposażono place zabaw w Smolcu w zestawy fitness i nowe zabawki na 

kwotę 7606,47 zł brutto. 

Montaż piłko chwytów , bramek i ogrodzeń 

1. W ramach tego zadania zmontowano Piłkochwyty w miejscowościach Sadowice, 

Bogdaszowice, Gniechowice, Samotwór, Pełcznica i „Kąty Wrocławskie ul. Okrzei. Łączna 

kwota postawionych piłkochwytów wyniosła 81948,12 zł brutto. Wykonawca firma Sport 

Direkt Dorota Nazim-Bałuk z Wrocławia i DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa Paweł 

Dąbrowski ze Świdnicy. 

2. Zakupiono bramki na boiska sportowe do Sadowicach, Bogdaszowicach – bramki 

pełnowymiarowe 7,32x2,44 m; bramki do piłki ręcznej na boisko w Wojtkowicach; 

konstrukcje do koszykówki na boiska w Pełcznicy i Kątach Wrocławskich ul. Grunwaldzka oraz 

bramki na boisko w Krzeptowie. Zakup częściowo finansowany z Funduszu Sołeckiego. 

Dostawca firma Sport Direkt Dorota Nazim-Bałuk z Wrocławia. Wartość całej inwestycji 

43086,25 zł brutto. 

3. Zakupiono i zamontowano ogrodzenia na placach zabaw, boiskach i pozostałych terenach w 

miejscowościach: Gądów, Sadowice, Zabrodzie, Czerńczyce, Kozłów, Wojtkowice, Małkowice, 

Smolec, Cesarzowice, Kilianów. 

Zadanie zrealizowała firma METAL-KŁOS Wojciech Kłosiński z Wrocławia na kwotę 99663,42 zł. 

4. Doposażono place zabaw na terenie Gminy - w ramach tego zadania doposażono place 

zabaw na terenie Gminy w następujące urządzenia zabawowe: 

 

Lp. miejscowość planowana zabawka ilość sztuk 
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1 
Bliż 

  

huśtawka podwójna  2 

bujak 1 

2 Gądów-Jaszkotle bujak 2 

3 Kębłowice karuzela ażurowa 1 

4 
Nowa Wieś Wrocławska 

  

huśtawka wagowa podwójna  1 

karuzela ażurowa 1 

5 
Pietrzykowice 

  

Bujak 1 

bocianie gniazdo 1 

6 

 

Romnów 

  

  

karuzela ażurowa 1 

huśtawka wagowa podwójna 1 

bocianie gniazdo 1 

7 Rybnica bujak 1 

8 
Sadowice 

  

karuzela ażurowa 1 

zestaw zabawowy linowy 1 

9 

 

Skałka 

  

  

huśtawka wagowa 1 

huśtawka podwójna  1 

karuzela ażurowa 1 

wieża ze zjeżdżalnią 1 

10 Strzeganowice bujak 2 

11 Szymanów bocianie gniazdo 1 

12 

 

 

Zabrodzie 

  

  

  

huśtawka wagowa 1 

bujak 2 

zjeżdżalnia  1 

bocianie gniazdo 1 

13 Zybiszów huśtawka podwójna  1 

14 
OS5 

  

huśtawka podwójna  1 

bujak 1 

15 
Cesarzowice 

  

huśtawka wagowa 1 

bujak 1 

wieża ze zjeżdżalnią 1 

16 Mokronos Dolny bocianie gniazdo 1 

17 Czerńczyce bocianie gniazdo 1 

18 Sokolniki wieża ze zjeżdżalnią 1 
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19 OS4 zestaw zabawowy 1 

 

Na wyżej wymienione place zabaw zakupiono droższe, lecz bardziej trwałe urządzenia zabawowe 

wykonane z metalu. Wykonawca: AVIS EKOLOGICZNE PLACE ZABAW z Lublina. Zakup częściowo 

finansowany z Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość inwestycji 125490,75 zł. 

 

Lp. miejscowość planowany zestaw fitness ilość sztuk 

  

 1 

  

  

Gniechowice 

  

  

  

biegacz+koła tai-chi 1 

naciąg górny+rozruch barkowy 1 

kolarz+prostownik nóg 1 

orbitrek+narciarz 1 

 2 

  

Mokronos Górny 

  

drabinka+podciąg nóg 1 

biegacz+koła tai chi 1 

 3 

  

Pełcznica 

  

orbitrek+narciarz 1 

prasa nożna+wioślarz 1 

 4 

  

Sadków 

  

orbitrek+narciarz 1 

prasa nożna+wioślarz 1 

 5 Stoszyce  biegacz+koła tai chi 1 

6 OS2 twister+wioślarz 1 

 7 

  

  

  

Nowa Wieś Wrocławska 

  

  

  

biegacz+koła tai-chi 1 

naciąg górny+rozruch barkowy 1 

kolarz+prostownik nóg 1 

orbitrek+narciarz 1 

 

Na wyżej wymienione place zabaw zakupiono droższe, lecz bardziej trwałe urządzenia fitness 

wykonane z metalu. Wykonawca: PHU HUSE SEBASTIAN HULBÓJ z Bielska-Białej. Zakup częściowo 

finansowany z Funduszu Sołeckiego. Łączna wartość inwestycji 70157,82 zł. 

 5. Doposażenie placu zabaw ul. Waniliowa w Kątach Wrocławskich 

W ramach tego zadania wyposażono plac zabaw na ul. Waniliowej w nowe urządzenia zabawowe dla 

mniejszych dzieci, postawiono ławki, kosze na śmieci, wysypano bezpieczną nawierzchnię z piasku 

pod urządzeniami zabawowymi. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 62382,65 zł 

6.Zakup altan wraz z wyposażeniem do Mokronosu Dolnego, Nowej Wsi Kąckiej, na Osiedle nr 2 ul. 

Jaśminowa i na Osiedle nr 4 ul. Okrzei. 

W ramach tego zadania postawiono 4 altany we wskazanych miejscowościach. Altany są 

wykorzystywane podczas organizowanych spotkań integracyjnych mieszkańców a także stanowią 

zaplecze sportowe służące do zmiany obuwia na rolki – altana na Osiedlu nr 2 w Kątach 

Wrocławskich. Łączna kwota postawionych altan – 35950 zł. Wydatek finansowany ze środków 

funduszu sołeckiego i osiedlowego na 2016 r. oraz środków z budżetu gminy. 

Posadowienie wiaty na boisku w Pietrzykowicach 

W ramach tego zadania zostały posadowione na boisku sportowym w Pietrzykowicach 2 szt. wiat 

sportowych formatu W-2, obitych poliwęglanem komorowym, wyposażone w 10 siedzisk (oparcie 25 
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cm), wraz z wykonaniem kompletu napisów na 2 wiaty - "Goście" oraz "Gospodarze". Łączna wartość 

zadania wyniosła 9670,00 zł. 

Zakup kosiarek samojezdnych 

Wykaszanie terenów zielonych w celu poprawy estetyki wsi i ograniczenia wydawania środków 

finansowych dla firm utrzymujących czystość wymusza na Sołectwach potrzebę zakupu kosiarek 

samojezdnych. Zakupiono kosiarkę dla Strzeganowic. Zakup realizowany w ramach funduszu 

sołeckiego. Wartość kosiarki – 6.039,00 zł brutto. 


