RAPORT O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH 2015 R. STAN PO I PÓŁROCZU
W roku 2014 wykonano 33 inwestycji na łączną kwotę 3,78 mln zł tj. 65,5% planu. W
aktualnym budżecie Gminy Blachownia (stan na 30.06.2015r.) znajduje się łącznie 38 zadań
inwestycyjnych na łączną kwotę 6,7 mln oraz remont (nie jest to w klasyfikacji budżetowej
inwestycja) ul. Nowiny w Cisiu, za blisko 300 tys. zł. Zatem raport dotyczy 38 przedsięwzięć o
charakterze inwestycyjnym.
DAJE TO ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7 MLN ZŁ INWESTYCJI. CO JEST DWUKROTNOŚCIĄ
WYDATKÓW FAKTYCZNIE PONIESIONYCH NA TEN CEL W ROKU UBIEGŁYM.
Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego półrocza – decyzjami Rady Miejskiej – korygowano
budżet inwestycyjny (urealniając wartość i ilość zadań). W efekcie wartość planowanych wydatków
inwestycyjnych w 2015r. Wzrosła o 615 tys. zł w stosunku do budżetu uchwalonego w grudniu
ubiegłego roku.
PONAD 60 % INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BIEŻĄCYM
NIE POSIADAŁO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I STOSOWNYCH POZWOLEŃ.
W sposób oczywisty nie można było uruchomić w tym przypadku realnych działań
inwestycyjnych w ciągu pierwszego półrocza bowiem wymagało to podjęcia najpierw szeregu
działań formalnych (przetarg na wykonawcę dokumentacji, wykonanie dokumentacji,
przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie inwestycji). Poniżej przedstawiam
zestawienie 34 z 38 inwestycji ze stanem ich realizacji na początek lipca 2015r.
ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE INWESTYCJI GMINY BLACHOWNIA 2015

L.p.

Nazwa zadania
Budowa zjazdu publicznego dla bloków nr 5,7,11 ( bloki

1 awaryjne ) na ulicę Sienkiewicza

Modernizacja skrzyżowania ulicy Kościuszki i drogi
2 wojewódzkiej 492
3 Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 1

Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza
( przy targowisku)
4

5

6

Budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu (F.
sołecki)
Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Łojkach
(F. sołecki)
Budowa ul. Polnej

7

Budowa parkingu przy ul. Wspólnej
8

Budżet Gminy stan na
30.06.2015r.
295 000,00 zł
35 000,00 zł

Stan realizacji inwestycji
Został wybrany wykonawca w drodze przetargu
- termin realizacji 31.08.2015
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej

20 000,00 zł Wykonano
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
121 027,30 zł wraz z rozbudową targowiska - termin do
15.08.2015 po wykonaniu dokumentacji
wystąpimy o pozwolenie na budowę
Został wybrany wykonawca w drodze
42 000,00 zł zapytania ofertowego - termin realizacji
31.08.2015
Został wybrany wykonawca w drodze
70 900,00 zł zapytania ofertowego - termin realizacji
31.08.2015
Został wybrany wykonawca w drodze
180 000,00 zł zapytania ofertowego - termin realizacji
30.09.2015
Został wybrany wykonawca w drodze
73 000,00 zł zapytania ofertowego - termin realizacji
31.08.2015

Budowa targowiska - II etap
9

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowej
10
11 Wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul.
Chrobrego (dokumentacja)
12
13

Budowa Strażnicy OSP Blachownia

Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na
celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy
14 Blachownia
15 E-Region Północny ( obieg dokumentów)
Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych - oczyszczanie gminy
16

17

Pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania
drogowego" Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP
1076S DK 46-WyrazówŁojki-Gorzelnia Stara i Nowa - DW
494
Modernizacja ogrzewania budynków Zarządu Mieniem

18 Komunalnym
19 Zakup sprzętu komputerowego
20 Zakup sprzętu rekreacyjnego

Modernizacja kanału burzowego przy ul. Cmentarnej

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej
- termin do 15.08.2015 po otrzymaniu
400 000,00 zł
dokumentacji wystąpimy o pozwolenie na
budowę
Został wybrany wykonawca w drodze
41 000,00 zł zapytania ofertowego - termin realizacji
30.09.2015
60 000,00 zł W trakcie realizacji
Został wybrany wykonawca - termin realizacji: I
etap Ostrowy 30 listopad 2015, ul. Chrobrego
60 000,00 zł
31 październik 2015, II etap Ostrowy i Łojki 30
czerwiec 2016
1 603 024,52 zł

Ogłoszono przetarg na wykonanie rozstrzygnięcie 20.07.2015

300 000,00 zł Wodociągi częstochowskie przygotowują
przetarg na wykonawcę
108 016,40 zł W trakcie realizacji
65 917,92 zł Został wybrany wykonawca - termin realizacji
30.09.2015
Inwestorem jest Powiat Częstochowski a
100 000,00 zł Gmina Blachownia ma wykonać projekt.
Wysłano pismo do PZD z zapytaniem o termin
realizacji
120 000,00 zł

Zadanie realizuje ZMK

4 000,00 zł W trakcie realizacji
115 000,00 zł W trakcie realizacji

21

15 092,05 zł Kanał udrożniono, trwają prace związane z
jego zabezpieczeniem

22 Budowa boiska w sołectwie Konradów

61 000,00 zł Wykonano

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ( wymiana
23 dachu)
Budowa ulicy Malickiej – I etap w tłuczniu
24
25
26
27

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Złotej
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Swojskiej
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Małej

Został wybrany wykonawca - termin realizacji
31.08.2015
Trwa przygotowanie dokumentów do
200 000,00 zł
ogłoszenia przetargu
300 000,00 zł

17 000,00 zł

Został wybrany wykonawca - termin realizacji
30.09.2015

Został wybrany wykonawca - termin realizacji
30.09.2015
Został wybrany wykonawca - termin realizacji
14 000,00 zł
30.09.2015
49 000,00 zł

28 Budowa oświetlenia ulica Piastów w Łojkach

17 000,00 zł Zlecono wykonanie projektu budowlanego

29 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

10 000,00 zł Dopłaty dla mieszkańców

30 Zakup pompy dla SZ. P nr 3

10 400,00 zł Wykonano

31 Doposażenie placy zabaw

10 400,00 zł Wykonano

32 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji

16 250,00 zł Wykonano

33 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

10 000,00 zł Wykonano

34 Remont ulicy Nowiny w Cisiu

538 000,00 zł Po przetargu, termin realizacji 31.07.2015
5 082 028,19 zł

Pozostałe 4 tytuły inwestycyjne o wartości ok. 2 mln zł nie są bezpośrednio zależne od działania
Urzędu Miejskiego, a ich uruchomienie i stopień finansowania (np. sprawa rozliczenia kosztów
budowy Hali Sportowej – 881.6 tys. zł)związane są z decyzjami niezależnych organów i instytucji
bądź sądów powszechnych.
Na koniec raportu przedstawiam Wam Drodzy Mieszkańcy Blachowni następujące wnioski:
1. NIE MA ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI, IŻ WSZYSTKIE BEZPOŚREDNIO ZALEŻNE OD
WŁADZ GMINY INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z TEGOROCZNEGO BUDŻETU ZOSTANĄ
W PEŁNI WYKONANE RZECZOWO.
2. Stan organizacji i planowania procesów inwestycyjnych w Naszej Gminie pozostawiał
dotychczas wiele do życzenia.
3. Uwzględniając powyższe uczyniłam wszystko, co możliwe, aby zaplanowane w bieżącym
budżecie inwestycje ważne dla mieszkańców bez zbędnej zwłoki przygotować do wykonania.
4. Pełna i wiarygodna ocena takiego sposobu działania może się odbyć po zakończeniu roku
budżetowego, a nie po upływie zaledwie połowy tego czasu.
5. Dokonywana w roku bieżącym gruntowna przebudowa programowania inwestycji w Naszej
Gminie (w tym wyprzedzające opracowanie dokumentacji) zaowocuje znacznie szybszym i
oszczędniejszym sposobem wykonania zadań począwszy od roku przyszłego.
6. W drugim półroczu dokonywane zapewne będą niezbędne zmiany budżetu Blachowni w części
inwestycyjnej, które umożliwią optymalną realizację wniosków wynikających z niniejszego raportu
i uzyskają akceptację Rady Miejskiej.
7. Pełna informację o stanie przygotowania i realizacji inwestycji przedstawiałam na każdej z
kolejnych sesji Rady Miejskiej począwszy od stycznia br.
W najbliższym czasie przekażę Państwu pełne i szczegółowe omówienie dwóch bardzo ważnych
inwestycji tj.:
- budowy strażnicy OSP Blachownia
- II etap budowy targowiska.

Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska

