INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ * - BUDŻET OBYWATELSKI 2015 r.
DATA AKTUALIZACJI

31 grudnia 2015 r.

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, którym powierzono realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego:
AI

Wydział Inwestycji

Lp.

nazwa zadania
i lokalizacja (dzielnica)

komórka
organizacyjna

PK Wydział Dróg i Mostów

koszt realizacji

wszczęcie procedury
udzielenia zamówienia

termin zakończenia
realizacji zadania
uwagi dotyczące realizacji zadania

plan

wykonanie

termin
planowany

data publikacji
ogłoszenia

planowany

zrealizowany

1

Budowa strefy aktywności rodzinnej na osiedlu Bykowina Bykowina

AI

125 000,00

129 125,10

II kwartał

06.10.2015 r.

wrzesień

18.12.2015 r.

zakończono

2

Budowa systemu monitoringu na terenie Szkoły
Podstawowej nr 18 oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach - Kochłowice

AI

66 420,00

35 574,05

II kwartał

07.07.2015 r.

sierpień

27.10.2015 r.

zakończono

3

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 41 w Rudzie Śląskiej – budowa bieżni do
sprintu wraz ze skocznią w dal - Ruda

AI

122 427,00

104 763,88

II kwartał

14.05.2015 r.

wrzesień

18.08.2015 r.

zakończono

AI

125 000,00

124 798,41

II kwartał

09.06.2015 r.

wrzesień

01.09.2015 r.

zakończono

AI

48 500,00

9 500,09

II kwartał

11.05.2015 r.

sierpień

15.07.2015 r.

zadanie wykonano w ograniczonym zakresie:
oznaczenie trasy biegowej - w związku z
planowaną modernizacją stadionu

4

5

Plac zabaw i boisko - Godula
Modernizacja trasy biegowej oraz bieżni stadionu przy
ul. Czarnoleśnej - Czarny Las

6

Wymiana nawierzchni parkietu na Hali Sportowej przy ul.
Gen. Hallera 14 - Nowy Bytom

AI

80 000,00

109 818,79

II kwartał

23.09.2015 r.

sierpień

21.12.2015 r.

zakończono

7

Remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 36 Halemba

AI

80 000,00

78 010,27

II kwartał

01.06.2015 r.

lipiec

24.08.2015 r.

zakończono

8

Remont i modernizacja hali sportowej w Gimnazjum nr 7
im. Noblistów Polskich przy ul. Obrońców Westerplatte
2a - Wirek

AI

108 000,00

107 750,46

II kwartał

07.05.2015 r.

sierpień

5.10.2015 r.

zakończono

9

Wybrukowanie nawierzchni parkingu przy ul. W. Czapli w
Orzegowie - Orzegów

AI

100 000,00

98 901,00

III kwartał

22.09.2015 r.

październik

21.12.2015 r.

zadanie wykonano w ograniczonym zakresie:
wymiana kanalizacji

10

Wymiana posadzki w korytarzu przedszkola - Wirek

AI

13 000,00

12 999,87

III kwartał

08.06.2015 r.

sierpień

27.08.2015 r.

zakończono

11

Wymiana schodów (wraz z poręczami) prowadzących z
chodnika przy ul. 1 Maja 286 do Miejskiego Przedszkola
Nr 20 oraz Żłobka Miejskiego - Wirek

AI

20 000,00

16 319,89

III kwartał

02.06.2015 r.

lipiec

21.07.2015 r.

zakończono

12

Strefa Aktywności Ruchowej Utworzenie „Strefy
Aktywności Ruchowej” poprzez zagospodarowanie terenu
zieleni przy ulicy Mickiewicza 15 w Rudzie Śl. 1 poprzez
wykonanie siłowni napowietrznej i systemu urządzeń
„street workout”. Odnowienie istniejących alejek oraz
ławek na skwerze - Ruda

AI

116 500,00

116 481,00

II kwartał

11.06.2015 r.

wrzesień

31.08.2015 r.

zakończono

13

Rozbudowa placu zabaw na plantach o piaskownicę i inne
urządzenia sportowo – rekreacyjne - Kochłowice

AI

110 000,00

14

Budowa „żółtej” trasy rowerowej łączącej wszystkie
dzielnice miasta - Miasto Ruda Śląska / zadanie
realizowane pod nazwą: "Budowa obwodowej trasy
rowerowej w Rudzie Śląskiej" - BO.KD-20/15

PK

988 257,00 988 256,39

130 460,00

II kwartał

26.05.2015 r.

październik

-

-

-

23.11.2015 r.

zakończono
terminy wszczęcia procedur i realizacji
wyodrębnionych części zadania zostały
określone dla poszczególnych umów (a-p)

a) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Chorzowskiej - zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj

176 000,00

175 594,80

I kwartał

04.02.2015 r.

wrzesień

2.10.2015 r.

zakończono

b) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Chorzowskiej - inspektor nadzoru

2 000,00

1 903,10

II kwartał

04.05.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

c) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

153 000,00

152 382,24

I kwartał

04.02.2015 r.

wrzesień

2.10.2015 r.

zakończono

d) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Kokota na odcinku od ul.Partyzantów do ul Cynkowej inspektor nadzoru

2 000,00

1 651,52

II kwartał

04.05.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

e) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Wolności, na odcinku od ul.Raciborskiej do ul. Szyb
Powietrzny - zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj

100 000,00

99 374,16

I kwartał

04.02.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

f) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Wolności, na odcinku od ul. Raciborskiej do ul. Szyb
Powietrzny - inspektor nadzoru

2 000,00

1 077,02

II kwartał

04.05.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

75 000,00

72 001,74

I kwartał

04.02.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

2 000,00

780,36

II kwartał

04.05.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

zakończono

209 000,00

209 000,00

II kwartał

21.04.2015

październik

30.10.2015 r.

zakończono

6 000,00

5 157,96

II kwartał

październik

30.10.2015 r.

zakończono

październik

30.10.2015 r.

zakończono

g) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż
wzdłuż ulicy Starej - zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj
h) budowa odcinka trasy: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy
Starej - inspektor nadzoru
i) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim zadanie realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
j) budowa odcinka ścieżki rowerowej w Parku Dworskim inspektor nadzoru
k) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych wykonawstwo

70 000,00

76 400,00 II /III kwartał

l) utwardzenie dróg gruntowych tras rowerowych inspektor nadzoru

3 500,00

m) oznakowanie trasy - zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj

60 000,00

0,00

III kwartał

70 030,00 II /III kwartał

październik

30.10.2015 r.

zakończono

październik

30.10.2015 r.

zakończono

październik

30.10.2015 r.

zakończono

grudzień

11.12.2015 r.

zakończono

n) oznakowanie trasy - inspektor nadzoru
3 500,00

0,00

III kwartał

42 000,00

41 205,00

I kwartał

1 257,00

1 016,89

I kwartał

grudzień

11.12.2015 r.

zakończono

r) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Joanny,
na odcinku od ul. Solskiego do ul. Fabrycznej; zadanie
realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj

79 000,00

78 738,45

II kwartał

listopad

16.11.2015 r.

zakończono

s) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Joanny,
na odcinku od ul. Solskiego do ul. Fabrycznej - inspektor
nadzoru

2 000,00

1 943,15

II kwartał

listopad

16.11.2015 r.

zakończono

o) budowa odcinka śieżki rowerowej wzdłuż ul.
Kochłowickiej, na odcinku od ul. Sosnowej do ul.
Poniatowskiego; zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj
p) budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Kochłowickiej, na odcinku od ul. Sosnowej do ul.
Poniatowskiego - inspektor nadzoru

15

Budowa chodnika wraz z oświetleniem - Ruda / zadanie
pod nazwą: "Budowa chodnika łączącego ul. Czempiela z
ul. Ogrodową, wraz z oświetleniem" - BO.KD-18/15,

PK

a) wykonawstwo - zadanie realizowane w systemie
Zaprojektuj i Wybuduj
b) inspektor nadzoru

87 000,00

04.05.2015

terminy wszczęcia procedur i realizacji
wyodrębnionych części zadania zostały
określone dla poszczególnych umów (a i b)

-

-

-

16.02.2015

wrzesień

18.09.2015 r.

wrzesień

18.09.2015 r.

84 000,00

71 340,00

I kwartał

3 000,00

1 476,00

II kwartał

Parking samochodowy dla mieszkańców Bielszowic
mieszczący się przy ulicy Ks. Niedzieli 61 - Bielszowice

16

PK

82 000,00

I kwartał

16.03.2015

kwiecień
2016 r.

zakończono
zakończono
W dniu 23.04.2015 r. wybrany wykonawca
poinformował o odstąpieniu od podpisania
umowy, w związku z czym konieczne stało się
zwarcie umowy z kolejnym oferentem. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja wraz z
prowadzeniem nadzoru autorskiego.
Wydłużenie się procedury wyłonienia
wykonawcy spowodowało, że zadnie nie
zostanie zakończone w 2015 r. Planowany
termin zakończenia prac – kwiecień 2016 r.

17

Budowa chodnika przy ulicy Jasnej od ul. Sportowców do
ul. Ks. Niedzieli - Bielszowice

PK

85 000,00

21 221,69

-

-

kwiecień

29.04.2015

zakończono

18

Zabudowa progu zwalniającego na ul. Piernikarczyka
(Bielszowice) - Bielszowice

PK

3 000,00

2 690,01

-

-

maj

27.05.2015

zakończono

* INFORMACJA PODLEGA AKTUALIZACJI NIE RZADZIEJ NIŻ PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO KWARTAŁU

