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2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Odolanów 5,289,674.84

2. Budowa kanalizacji deszczoewj i sanitarnej przy
ul Gimnazjalnej w Odolanowie 82,321.40

3.
Budowa kolektora łaczącego przepompownie 
ścieków w Odolanowie z  oczyszczalnią ścieków
w Raczycach

1,149,941.37

4. Wymiana pokrycia dachowego dachowego budyn-
ku ratusza w Odolanowie 248,879.58

5. Modernizacja chodnika w otoczeniu budynku PKP 
w Odolanowie 17,835.00

6. Opracowanie projektu modernizacji kościoła po-
ewangelickiego w Odolanowie 39,360.00

7. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy i Miasta Odolanów 21,000.00

8. Budowa placu zabaw przy Spółdzieni Mieszkanio-
wej Gazownik 31,851.27

9. Budowa placu zabaw przy Spółdzieni Mieszkanio-
wej Gimnazjalna 10E 21,522.93

10. Budowa pieca kuchennego w sali osiedlowej Odo-
lanów - Górka 6,756.00

11. Wykonanie przyłacza kanalizacji sanitarnej do sali 
osiedlowej Odolanów - Górka 10,472.21

12. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa w Odo-
lanowie 33,000.00

13. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa w Odo-
lanowie 15,800.00

14. Wykonanie odwodnienia ul. Nadbarycznej w Odo-
lanowie 14,334.28

Wykonanie ścieku z kostki betonowej na dł. 195 m

15. Utwardzenie przejścia  między ul. Bartosza i Dwor-
cową w kierunku Parku 1-go Maja w Odolanowie 32,799.41

utwardzenie kostką betonową gr. 8 cm na podbudo-
wie cementowo- piaskowej 239,5m2

16. Remont nawierzchni skrzyżowania ulic Poniatow-
skiego i Nadbaryczej 21,729.67

Wykonanie odwodnienia oraz nowej nawierzchni dróg
17. Remont dróg na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie 9,800.00

Odtworzenie nawierzchni dróg po przekopach
18. Remont na ul. Poniatowskiego w Odolanowie 9,800.00
19. Remont chodnika na ul. Nadbarycznej 30,533.39

20. Przebudowa drogi gminnej nr 796353P ul. Zboro-
wiecka w Odolanowie 32,091.26

Ułożenie chodnika z kostki betonowej na dł. 0,250 
km, szer. 1,2 - 1,6 m

21. Przebudowa drogi gminnej nr 796322P ul. Kuro-
chowska w Odolanowie 150,213.49

Wykonanie odnowy dywanika asfaltowego na
dł. 0,457 km, szer. zmienna 4,6,9 m

22.
Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie – budowa 
kanalizacji deszczowej I etap  ul. Chwaliszewska 
–Zacisze

246,521.33

Montaż rurociągu na dł. 178,5mb  PP K2 DN 400, 
montaż studni Ø1000 włazem  żeliwnym Ø600 
klasy D-400 6 szt., wykonanie przykanalików dł. 
24mb ( 6 szt.)

23. Przebudowa chodników ul. Wiosny Ludów i 1-go 
Maja w Odolanowie 110,334.14

Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki be-
tonowej gr. 8cm, pow. 924,40m2, wymiana krawęż-
nika drogowego na dł. 277m i obrzeży betonowych 
na dł. 100,9m

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie 18,291.00

Instalacja 5 szt. lamp oświetlenia ulicznego przejścia 
pieszo-rowerowego z ulicy Bartosza do ulicy dwor-
cowej w Odolanowie

25. Budowa oświetlenia na Osiedlu przy ulicy Strzelec-
kiej w Odolanowie 222,678.17

Budowa linii kablowej i montaż słupów oświetle-
niowych na fundamentach prefabrykowanych wraz 
z oprawami oświetlenia drogowego na ulicach: Ja-
rzębinowa, Lipowa, Klonowa, Wierzbowa, Dębowa, 
Jałowcowa, Sosnowa w Odolanowie

26. Budowa studzienki kanalizacji deszczowej w Odola-
nowie u zbiegu ulic Bartosza i I-go Maja 3,800.00

Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej
w Odolanowie u zbiegu ulic Bartosza i I-go Maja
w celu odprowadzenia wód opadowych

27. Budowa budynku zaplecza socjalnego przy boisku 
sportowym w Odolanowie przy ul. F.Sójki

Budynek parterowy niepodpiwniczony, 
z dachem jednospadowym płaskim o wymiarach 
15,1x8,0x4,31 m. Ściany murowane z pustaków 
ceramicznych. Dach z wiązarów drewnianych kryty 
papą. Budynek wyposażony w instalację elektrycz-
ną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego 
ogrzewania wraz z kotłownią

290,713.20

28. Modernizacja budynku szaletów miejskich w Odo-
lanowie 40,763.00

Budowa przyłącza wodnego, gazowego, docieplenie 
stropu, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania z kotłownią, wymiana drzwi

29. Budowa oświetlenia ulicznego w Parku natury
w Odolanowie przy ul. Bartosza 3,505.50

Budowa dwóch lamp słupowych oraz sześciu lamp 
montowanych w podłożu w Parku Natury w Odola-
nowie przy ulicy Bartosza

30. Budowa oświetlenia na ul. Piaskowej w Odolanowie 15,999.29
31. Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Odolanowie 46,196.29

32. Zarurowanie 143 mb rowu przy ul. Zborowieckiej 
w Odolanowie. (100 szt. rur Ø 40 i 43 szt. rur Ø 50) 15,000.00

33.
Odmulenie 35 mb rowu wraz z zarurowaniem 27 
mb rowu rurami o średnicy 50 m w Parku Natury
w Odolanowie

5,545.70

34. Konserwacja 400 mb rowu Odolanów-Górka w kie-
runku ul. Parkowej 1,600.00

35.
Wykonanie opinii geotechnicznej na potrzeby pro-
jektu ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodzio-
wym w Odolanowie

34,498.18

36. Wykonanie zadań w ramach dotacji dla GSW
w Odolanowie: 15,000.00

Konserwacja rowu R-B1 na odcinku 1300 mb
w Świecy II

Konserwacja rowu R-21 na odcinku 366,67 mb
w Garkach

37.
Zakup rur na naprawę przepustów w Parku Natury, 
Świecy II, przykrycie rowu w Garkach, Nadstawkach, 
Bonikowie

12,267.10

Razem w 2015 r.  8,352,429.00 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Wzmocnienie stropu nad poddaszem Ratusza 
w Odolanowie 109,570.74

2. Przyłącze energetyczne, zwiększenie mocy Odola-
nów-Górka 327.84

3. Zakup wyposażenia na potrzeby sali osiedlowej 
Odolanów -Górka 1,345.50

4. Zakup karnisza w ramach zadania „Modernizacja Sali 
osiedlowej Odolanów Górka” 1,637.76

5.
Opracowanie pełnobranżowego projektu oraz zmia-
ny sposobu użytkowania dworca PKP w Odolanowie 
z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior Wigor

37,844.00

6. Konserwacja dekoracji malarskich w kościółku 
ewangelickim 30,317.04

7. Modernizacja Sali Osiedlowej Odolanów – Górka 195,311.10 
8. Utwardzenie placu przy OSP Odolanów 30,000.00

9. Udrożnienienie sieci kanalizacji sanitarnej Sali Osie-
dlowej Odolanów - Górka 220.91

10.

Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego 
otoczenia wraz  z adaptacją pomieszczeń na Dzienny 
Dom "Senior Wigor" (projekt budowlany Senior Wi-
gor, projekt parkingu mapy zasadnicze, ekspertyza 
kominiarska)

64,408.25

11.
Przebudowa dróg – Osiedle przy ul. Strzeleckiej 
w Odolanowie wraz  z odwodnieniem -  częściowe 
odwodnienie ul. Jałowcowej i Świerkowej

13,133.88

Wykonanie kanału rurowego Ø160 - 13,5m, Ø200 
– 20,5m.Studnie kanalizacyjne Ø 315- 3 szt.,Ø400 
– 1 szt.

12. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Zacisze 
w Odolanowie (etap II) 292,526.40

Ułożenie rurociągu PPK2 SN-8  ø 300 -138,04m,fø 
400 -163,77m, studnie ø 1000 – 5 szt., przykana-
likami PCV DN ø 315-18 szt.. wpusty ø 50-10 szt. 
separator ø 2000- 1 kpl. piaskownik ø 2500-13m, 
ubezpieczenie płyt ażurami 18 m2

13. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 
796353P ul. Zborowieckiej w Odolanowie 39,323.04

Ułożenie chodnika na dł. 0,239 km, szer. 1-1,5m 
z kostki betonowej 284,86 m2, zjazdy do posesji 
98,98 m2

14. Przebudowa ul. Parkowej w Odolanowie ( droga 
gminna nr 796364P ) 273,718.67

Dł. 0.308 km, szer. 3,5-5m, nawierzchnia z kostki 
betonowej (powierzchnia jezdni 1816,18 m2, po-
wierzchnia chodników i zjazdów do posesji 499,81 
m2 na przebudowie z betonu), remont przepustów 
drogowych w ilości 2 szt., odnowa naw. asfaltowej 
na obiekcie mostowym 22,00 m2

15. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ceglanej
w Odolanowie 16,450.00

Zamontowanie 2 szt. fundamentów typu F100, 
położenie w wykopie 70 mb przewodu YAKXS 4x35 
mm2, ustawienie 2 szt. słupów typu ZETAS/1/1
z wysięgnikiem, zamontowanie 2 szt. opraw TEO-
LED- 54W, oraz wykonanie 2 kpl. uziomów piono-
wych i poziomych

16. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bocznej w Odo-
lanowie 6,950.00

Ustawienie słupa linii napowietrznej z żerdzi wibro-
wanej E10, zawieszenie 47 mb przewodu izolowa-
nego AsXSn 2x25 mm2, zamontowanie 1 szt. opraw 
TEOLED- 85W

17. Budowa oświetlenia ulicznego w otoczeniu Parku 
Natury w Odolanowie 13,100.00

Zamontowanie 2 szt. fundamentów typu F100, po-
łożenie w wykopie 20 mb przewodu Dyd-450/750V 
2,5 mm2, ostawienie 2 szt. słupów typu 2ETA6/1/1 
z wysięgnikiem, zamontowanie 2 szt. opraw URSA-
LED 48W, oraz wykonanie 2 kpl. uziomów piono-
wych i poziomych

18. Toalety dla psów w Parku Natury w Odolanowie 
i przy ul. Krotoszyńskiej (działka nr 424/4) 29,384.70

Teren 4,0 mb x 4,0 mb obłożony palisadą. Obw. 
z kostki brukowej gr. 6 cm

19. Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie 50,216.26

Utwardzenie placu warstwą ścieralna z kostki beto-
nowej szarej i kolorowej gr. 8 cm, na podbudowie 
z betonu gr. 20 cm o łącznej powierzchni 365,44 m2

20. Modernizacja oświetlenia na ul. Kwiatowej w Odo-
lanowie 4,500.00

21. Przebudowa drogi między Targowiskiem a ul. Barto-
sza w Odolanowie 38,000.00

22. Remont dwóch przepustów z rur PP o średnicy 500 
i 600 m na rowie w Odolanowie 18,271.30

23.

Zakup rur betonowych na naprawę przepustów na 
drogach dojazdowych do pól i łąk w miejscowości: 
Gorzyce Małe, Raczyce, Nabyszyce, Garki, Świeca II, 
Tarchały Wielkie, Huta, Odolanów, Gliśnica

6,819.60

24. Odmulenie rowów przy ul. Bocznej w Odolanowie 
wraz z odwozem urobku 2,429.26

25. W ramach dotacji GSW w Odolanowie wykonano 
konserwację: 15,000.00

- rów R-K 25 na terenie Raczyc na odcinku 700 mb
- rów R-E na terenie wsi Huta na odcinku 1200 mb
- rów R-25 na terenie wsi Gorzyce Małe na odcinku 
600 mb

26. Naprawa przepustu w Uciechowie, Garkach i Świecy 25,509.00

27. Naprawa przepustu w Raczycach i Tarchałach Wiel-
kich. 1,568.25

Razem w 2015 r.  1,317,883.50 zł

SUMA 9,670,312.50 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Doposażenie i zagospodarowanie terenu obiektu 
sportowego i placu zabaw w Babach 11,945.95

Zakup kosy spalinowej model STIHL FS 130 + akcesoria 
(trójząb, olej 0,1 ml, szelki, okulary ochronne), zakup ter-
mos dzbankowy - 6 szt.,  łyżeczki   - 3 kpl., zakup garnek 
kamionkowy - 12 szt., koszyczek  - 6 szt., serwis kawowy 
- 2 szt., talerzyki deserowe - 12 szt.,cukiernica  - 3 szt., 
dzbanuszek na mleko   –  3 szt. wykonanie przyłącza 
napowietrznego zasilającego altanę na obiekcie spor-
towym, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
altany na obiekcie sportowym w Babach, zakup 3 szt. 
ławek parkowych

Razem w 2015 r.  11,945.95 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Zakup kosiarki spalinowej 3,495.00

Razem w 2016 r.  3,495.00 zł

SUMA 15,440.95 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym w Bonikowie 7,932.27

Ogrodzenie boiska sportowego w Bonikowie na 
dł. 31 mb, poprzez montaż siatki polipropylenowej 
od wysokości 1,2 m w górę do wysokości 4m nad 
istniejącym betonowym opłotowaniem. Od strony 
drogi powiatowej wykonane zostanie podwyższenie 
istniejącego ogrodzenia o 1,5m na dł. ca 32 mb.

2. Zakup materiałów w celu rozbudowy ogrodzenia 
przy boisku sportowym 3,066.50

Zakup rury konstrukcyjnej 76x2,9, 6 m x 11szt - 66 
mb, siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, oczko 
10cm x 10cm - 200 m2, linki stalowej gr 3mm  - 150 
m, zaczepów do siatki – 40 szt.
Zakup rury konstrukcyjnej 76x2,9, 6 m x 11szt - 66 
mb, siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, oczko 
10cm x 10cm - 200 m2, linki stalowej gr 3mm  - 150 
m, zaczepów do siatki – 40 szt.

3. Budowa ogrodzenia przy stawie w Bonikowie 9,600.00

Ogrodzenie przy stawie w Bonikowie na dł. ca 80 mb, 
poprzez montaż desek drewnianych na słupach stalo-
wych. Wysokość ogrodzenia 1,0m, dwa rzędy desek.

4. Zakup grilla 3,000.00

Zakup grilla z gotowych, prefabrykowanych, betono-
wych, barwionych elementów o zwiększonej odporno-
ści na wysoką temperaturę i naprężenia mechaniczne, 
o wys. min 210cm, szer. min 100 cm wraz z rusztem 
chromowanym o szer. min 70 cm   – 1 szt.,

5. Remont ul. Zielonej w Bonikowie 5,522.70

Razem w 2015 r.  29,121.47 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Zakup konstrukcji stalowej na potrzeby budowy 
szatni sportowej przy boisku w Bonikowie 12,300.00

2. Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie 
w Bonikowie jako obiekt małej architektury 4,970.00

3. Przebudowa ulicy Krótkiej w Bonikowie 18,292.33

Przebudowa ulicy Krótkiej w Bonikowie na dł. 0,048 
km, szer. 3m, nawierzchnia z kostki betonowej  gr. 8 
cm na podbudowie z betonu C 8/10 gr. 20 cm. Pow. 
jezdni  152,00

4. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna 
w Bonikowie 4,245.00

Zawieszenie 52 mb przewodu izolowanego AsXSn 
2x25 mm2, zamontowanie 1 szt. wysięgnika ruro-
wego, zamontowanie 1 szt. opraw TEOLED -85 W

Razem w 2016 r.  39,807.33 zł

SUMA 68,928.80 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Modernizacja obiektu sportowego w Garkach 26,458.89

Remont posadzki i pokrycia dachowego budynku 
rekreacyjnego w kształcie zbliżonym do wigwamu 
o konstrukcji drewnianej

2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Garkach 19,188.00

Wymiana przewodów nieizolowanych na izolowa-
ne oraz wymiana 6 szt. lamp oświetlenia ulicznego

3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Garkach 6,560.90

Instalacja 400 mb przewodu ASXSn 2x25mm oraz 
3 kpl. lamp oświetlenia ulicznego LED 80 W przy 
drodze powiatowej w Garkach od kopalni gazu do 
końca miejscowości w kierunku Bogdaju

4.
Ułożenie 30 mb rurociągu z rur Ø 100 na rowie 
w garkach (nr ew. 432) oraz wykonanie 200 mb 
konserwacji tego rowu

3,200.00

5.
Odmulenie 35 mb rowu wraz z zarurowaniem 27 
mb rowu rurami o średnicy 50 m w Parku Natury 
w Odolanowie

3,200.00

6.  Wykonanie przepustu z rur PVC na odcinku 15 mb 
warstwą 40 mm 3,498.18

Razem w 2015 r.  62,105.97 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1.

Modernizacja sali wiejskiej w Garkach – dostawa 
i montaż 4 szt. klimatyzatorów powietrza w sali 
wiejskiej w Garkach (środki w wysokości 7 000,00 zł 
pochodziły z FS dla wsi Boników)

20,664.00

2. Frezowanie pni przy boisku wielofunkcyjnym
w Garkach 2,200.00

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach 401,864.88
4. Modernizacja pomnika w Garkach 19,800.00

Oczyszczenie i konserwacja elementów pomnika 
oraz nasadzenie drzew i krzewów wokół pomnika

5. Zakup żwiru i materiałów budowlanych (wykonanie 
chodnika przy boisku wielofunkcyjnym) 8,292.05

6. Modernizacja dworca w Garkach (remont prowadzi 
ZUK - w trakcie realizacji)

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w Garkach 30,000.00

8. Przebudowa drogi we wsi Garki- ul. Główna (chodnik, 
przykrycie rowu, odnowa nawierzchni jezdni)*
*na etapie przetargu

9. Przebudowa drogi gminnej Garki-Bałamącek
w m. Garki 97,026.85

Wykonywanie nawierzchni jezdni z betonu asfalto-
wego gr. 5 cm na dł. 0,367 km, szer. 3 m. 

10. Naprawa przepustu w Garkach 418.20
Razem w 2016 r.  580,265.98 zł

SUMA 642,371.95 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gliśnicy 36,974.71

Remont sanitariatów sali wiejskiej w Gliśnicy poprzez 
wymianę drzwi zewnętrznych na PCW, wymianę 
drzwi wewnętrznych, wymianę obróbek przy kominie 
zewnętrznym, przygotowanie ścian i sufi tów do malo-
wania oraz ich malowanie farbami emulsyjnymi, przy-
gotowanie powierzchni i układanie płytek na korytarzu,  
skucie i ułożenie nowych płytek gresowych na posadzce,
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skucie i ułożenie nowych płytek ściennych na pełnej 
wysokości w sanitariatach, obniżenie drzwi wewnętrz-
nych – wejście na salę, zabudowa GK sufitów i pionu 
instalacji w sanitariatach, dostosowanie poziomu kostki 
do drzwi wejściowych od strony remizy.

2. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54 zł

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, kosza 
na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzonego 
kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

3. Budowa komina przy sali wiejskiej w Gliśnicy 6,000.00 zł

Montaż komina systemowego, żaroodpornego, 
izolowanego dwuściennie gr.1 mmm. Komin zostanie 
zamocowany na zewnątrz do ściany budynku na 
wspornikach o przekroju fi 200, bez fundamentu. Komin 
będzie przeznaczony do opalania paliwem stałym 
(węgiel, drewno). Długość komina 7,5 mb.

4. Budowa pieca kaflowego w budynku sali wiejskiej 
w Gliśnicy 8,487.00 zł

Budowa pieca kuchennego, kaflowego, opalanego 
węglem, 1 paleniskowego, z 2 piekarnikami o dł. ca 
2mb, w kuchni sali wiejskiej w Glisnicy 

5. Odmulenie 960 mb rowu na terenie wsi Gliśnica 4,860.00 zł
Razem w 2015 r.  80,403.25 zł

2016
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy 
sali wiejskiej 22,077.37 zł

Modernizacja w zakresie uzupełnienia 64m2 pod-
budowy z kruszywa łamanego, wykonanie 240m2 
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, 
obłożenie boiska obrzeżami betonowymi o wym. 
30x80 w ilości 64 mb

2. Wykonanie kosztorysu branży elektrycznej - insta-
lacja odgromowa 738.00 zł

3. Przebudowa drogi we wsi Gliśnica pomiędzy ul. 
Nową, a ul. Ostrowską 51,113.60 zł

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 
cm dł. 0,062 km, szer. 3,5 m na podbudowie betonowej.

Razem w 2016 r.  73,928.97 zł

SUMA 154,332.22 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych 
(ogrzewanie gazowe) 17,856.05 zł

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej na dużej sali 
o mocy 24kW i ogrzewaczy pomieszczeń 3 szt. 
w sanitariatach i dodatkowym pomieszczeniu, 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym.

2. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54 zł

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

3.

Przebudowa drogi we wsi Gorzyce Małe (łącznik 
pomiędzy drogą powiatową i wojewódzką). Przebu-
dowa drogi we wsi Gorzyce Małe (łącznik pomiędzy 
drogą powiatową i wojewódzką). Przebudowa drogi 
we wsi Gorzyce Małe (łącznik pomiędzy drogą po-
wiatową i wojewódzką). Przebudowa drogi we wsi 
Gorzyce Małe (łącznik pomiędzy drogą powiatową 
i wojewódzką). Przebudowa drogi we wsi Gorzyce 
Małe (łącznik pomiędzy drogą powiatową i woje-
wódzką). Przebudowa drogi we wsi Gorzyce Małe 
(łącznik pomiędzy drogą powiatową i wojewódzką).

78,185.11 zł

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 86,0 m, 
szer. 5 m.

4. Modernizacja budynku szkolnego w Gorzycach 
Małych 176,591.36

Wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie 
modernizacji stropu, wymiany podłoży i posadzek, 
docieplenie stropu, wzmocnienie fundamentów, 
wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi 
wewnętrznych, wykonanie klamrowania budynku

5. Zakup rur 51 mb PVC rur na naprawę  rurociągu 
w Gorzycach Małych 979.63

Razem w 2015 r.  297,693.69 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby sali 
wiejskiej w Gorzycach Małych 1,184.10

2. Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych - 
montaż kurtyny powietrznej elektrycznej 2,950.00

3. Modernizacja Sali wiejskiej w Gorzycach Małych - 
remont podłogi 6,396.00

4. Modernizacja Sali wiejskiej w Gorzycach Małych - 
modernizacja wiatrołapu 8,807.37

Razem w 2016 r.  19,337.47 zł

SUMA 317,031.16 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Utwardzenia placu przy sali wiejskiej we wsi Huta 10,500.00

Utwardzenie i odwodnienie placu z kostki betono-
wej przy sali wiejskiej w Hucie.

2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
w Hucie 4,080.52

Zadanie realizowane przez Wojtka Grochowskiego

3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 
796304P Huta- Chałupki w miejscowości Huta 19,939.58

Wykonanie chodnika z  kostki betonowej grubości 8 cm, 
długość 0,105 km, szerokość 0,5-1,5 m ( 148,54m²)

4. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 
w Hucie 15,990.00

Wymiana przewodów nieizolowanych na izolowane 
oraz wymiana 6 szt. lamp oświetlenia ulicznego 
(w tym z funduszu sołeckiego 4 080,52 zł

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie 6,000.00

6. Przebudowa drogi gminnej nr 796280P Świeca 
I – Huta 148,615.13

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 0,295 
km, szer. 4 m

7.  Remont mostu drewnianego na rzece Rów Główny 
w Huta-Chałupki 49,939.33

8.  Konserwacja rowu w Hucie na odcinku 340 mb 1,700.00

Razem w 2015 r.  256,764.56 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Huta. (droga 
kasztanowa) 66,385.28

Ułożenie dywanika asfaltowego gr. 5cm na dł.0,270 
km, szer.4,15 na podbudowie tłuczniowej ,krawężnik 
betonowy 15/22 ułożony na ławie betonowej 40 m

2. Przebudowa drogi gminnej nr 796304 P Huta-Harych 
(etap I) 131,788.88

Wykonanie nawierzchni jezdni drogi z kostki betonowej 
na dł. 295,5m, szer.4m na podbudowie kamiennej 23 
cm, krawężnik betonowy 12x25 z oporem na podbudo-
wie betonowej dł. 508m.

3. Przebudowa chodników w ciągu drogi gminnej nr 
796304 we wsi Huta 104,275.04

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na dł. 
0,640 km wraz z wjazdami do posesji i wymiana przyłą-
cza kanalizacji deszczowej na odc. 137 m. 

Razem w 2016 r.  302,449.20 zł

SUMA 559,213.76 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Zarurowanie odcinka rowu melioracyjnego
w Kaczorach 5,289.00

Wykonanie projektu zarurowania rowu na odc.
ca 100 mb przez Pana Cichowlasa

Razem w 2015 r.  5,289.00 zł

SUMA 5,289.00 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy 
sali wiejskiej w Nabyszycach - remont wnętrza 14,300.00

Remont budynku gospodarczego przy sali wiejskiej 
w Nabyszycach. Zakres prac: wykonanie  izolacji 
podposadzkowej, przeciwwilgociowej i przeciw-
wodnej z folii polietynowej, wykonanie posadzki 
betonowej wraz z ułożeniem płytek, dostarczenie 
i montaż zewnętrznych drzwi stalowych, dwu-
skrzydłowych, wykonanie tynków wewnętrznych, 
wyklejenie ścian płytami GK zielonymi wraz z gip-
sowaniem i malowaniem.

2. Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy 
sali wiejskiej w Nabyszycach - remont dachu 5,700.00

remont dachu budynku gospodarczego przy sali 
wiejskiej w Nabyszycach. Zakres prac obejmuje: 
rozbiórkę pokrycia z blachy trapezowej, wymianę 
łat i kontrłat, montaż membrany dachowej, montaż 
blachy dachowej trapezowej według uznania inwe-
stora, dostarczenie i montaż niezbędnych obróbek.

3. Modernizacja Sali wiejskiej w Nabyszycach - prze-
budowa schodów 6,029.00

Zakres prac: rozbiórka istniejących schodów z uty-
lizacją gruzu,  wykonanie fundamentów pod nowe 
schodu i ścianki boczne, wymurowanie ścianek 
bocznych i obrobienie tynkiem żywicznym, wyko-
nanie schodów z kostki betonowej wg istniejących 
o szerokości 1,80m, dostarczenie i montaż zada-
szenia z poliwęglany wraz z zabudową boków wg 
istniejących schodów

4.
Przebudowa nawierzchni zatoki autobusowej 
w miejscowości Nabyszyce – Kuroch, o nawierzchni 
asfaltowej, pow. 357,2 m². 

37,474.02

Razem w 2015 r.  63,503.02 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1.
Wymiana włącznika różnicowoprądowego w sali 
wiejskiej w Nabyszycach (cena na jednaj umowie 
z Tarchałami, Banaś)

246.00

2. Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach - remont 
podłogi 11,000.00

3. Plac zabaw w Nabyszycach 17,894.11

4. Modernizacja schodów przy sali wiejskiej 6,029.00

5. Przebudowa drogi PIASKI w Nabyszycach 64,364.32

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowe-
go gr. 5 cm, dł 0,212 km, szer. 3,5 m

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach 22,017.00

*w trakcie realizacji
Razem w 2016 r.  121,550.43 zł

SUMA 185,053.45 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Montaż klimatyzatorów powietrza w sali wiejskiej 
w Nadstawkach 11,070.00

Dostawa i montaż 2 szt. klimatyzatorów inwertero-
wych o mocy chłodzenia 7 kW

2. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach 7,011.00

Wymiana przewodów nieizolowanych na izolowane 
oraz wymiana 3 szt. lamp oświetlenia ulicznego

Razem w 2015 r.  42,162.54 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Zakup materiałów budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego Modernizacja świetlicy w Nadstawkach 1,302.99

2. Zakup materiałów budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego Modernizacja świetlicy w Nadstawkach 7,203.73

3. Modernizacja Sali wiejskiej w Nadstawkach - mo-
dernizacja podłogi 6,150.00

4. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Mo-
dernizacji świetlicy wiejskiej w Nadstawkach 374.00

5. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby Mo-
dernizacji świetlicy wiejskiej w Nadstawkach 355.00 zł

Razem w 2016 r.  15,385.72 zł

SUMA 57,548.26 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Budowa opłotowania przy boisku sportowym w m. 
Raczyce 9,000.00

Ogrodzenie o wys. 1,75 m na odcinku ca 57,5 mb  
wraz z 2 furtkami przy boisku sportowym w Ra-
czycach.

2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Ra-
czycach ul .Słoneczna 27,500.00

Wykonanie projektu  3 000,00 zł. Wykonanie opłoto-
wania panelowego, systemowego na dł. ca 150 mb

3. Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach 56,816.78
Wzmocnienie i pogrubienie istniejącej podbudowy 
tłuczniowej na dł. 0,555 km,szer. 4,30 m,  gr. 15 cm

4. Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Leśnej 
w Raczycach Ø 4 studni chłonnych 14,000.00

5.

Odwodnienie ul. Leśnej w Raczycach poprzez wyko-
nanie rurociągu z rur PCV DN 200 zlokalizowanych 
w chodniku na odcinku 68 mb oraz wykonanie 
z kratek  ściekowych i jedną studzienkę przelotową

19,455.77

Razem w 2015 r.  126,772.55 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1.

Przygotowanie przedmiarów i kosztorysów inwe-
storskich  do inwestycji pn. Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowo-
ści Uciechów

3,075.00

2. Odwodnienie ul. Leśnej w Raczycach 7,000.00
Wykonanie 2 szt. studni chłonnych i przykanalików

3. Przebudowa drogi gminnej nr 796292P Raczyce-
Biadaszki ul. Leśnej w Raczycach 107,770.41

Wykonanie dywanika asfaltowego gr. 5cm na dł. 
0,555km,szer.4,15 na wyrównawczej podbudowie 
z kruszywa kamiennego gr. 5 cm

4. Przebudowa ul. Nowej w Raczycach ( droga gminna 
nr 796282P Kaczory-Raczyce)* 187,866.88

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfalto-
wego gr. 5 cm na dł. 0,400 km, szer. 4,10 m wraz 
z wykonywaniem wjazdów do posesji z kostki be-
tonowej gr. 8 cm

Razem w 2016 r.  305,712.29 zł

SUMA 432,484.84 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Zakup podgrzewacza ciepłej wody 1,000.00

Sprzedaż i montaż podgrzewacza c.w.u. z wężow-
nicą o poj. 120 L

2. Remont dachu na sali wiejskiej w Świecy I 6,500.00

Remont papowego pokrycia dachowego poprzez 
smarowanie powierzchni masą asfaltową lub bitu-
miczną z wykonaniem posypki.

3. Remont elewacji sali wiejskiej w Świecy I 10,290.00
ocieplenie styropianem gr. 12 cm ściany frontowej 
części średniej i niskiej świetlicy wiejskiej wraz z wy-
mianą parapetów oraz rynien i rur spustowych.

4. Przebudowa drogi w kierunku Przedsiębiorstwa 
AWRA w Świecy 56,816.78

Wydłużenie istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi 
na dł. 0,045 km, szer. 9 m

5. Naprawa przepustów betonowych z rur betonowych 
Ø 40 na terenie wsi Świeca i Nabyszyce 2,639.60

Razem w 2015 r.  77,246.38 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Modernizacja elewacji  świetlicy wiejskiej w Świecy I 18,600.00
2. Budowa placu zabaw przy Sali wiejskiej 33,517.06
3. Przebudowa drogi w Świecy I 60,835.19

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 
cm na długości 51,4 m, szer.3,5 m na podbudowie 
betonowej

4. Naprawa przepustu w Świecy I 1,000.00
Razem w 2016 r.  113,952.25 zł

SUMA 191,198.63 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Remont pomieszczenia w sali wiejskiej w Świecy II 13,000.00

Remont pomieszczenia małej sali w Świecy II. Zakres 
wykonywanych prac obejmował: Rozebranie posa-
dzki z desek, Gipsowanie i malowanie ścian farbami

Gorzyce
Małe

Huta

raczyce

Świeca i

Świeca ii

Nadstawki

Nabyszyce

kaczory
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emulsyjnymi, Wykonanie posadzki betonowej gr. 6 
cm wraz z wykonaniem izolacji cieplnej styropianem 
gr. 3 cm i folią budowlaną, Montaż paneli drewnia-
nych, Montaż rolety aluminiowej ze skrzynką do 
okienka podawczego.

2. Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Świecy II 13,458.75 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Świecy II po-
przez wykonanie remontu elewacji ściany frontowej 
i bocznej z uzupełnieniem tynków, wklejeniem siat-
ki i gruntowaniem ściany oraz wykonaniem tynków 
dekoracyjnych.

3. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54 zł

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

4. Przebudowa drogi gminnej nr 796288P ul. Mostowa 
w Świecy II - Zawidza 43,159.32 zł

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dł. 0,186 
km, szer. 3,15 m

5.
Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II 
z odwodnieniem – budowa kolektora kanalizacji 
deszczowej.

60,598.10 zł

Wykonanie kolektora dł. 209 m z rur PCV o średnicy 
200 mm, studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm, 
studni kanalizacyjnych o średnicy 315-425 6 szt., 
włączenie kolektora w ul. Szkolną

6. Naprawa przepustu na terenie Świeca II-Golina 1,848.08 zł
Razem w 2015 r.  156,145.79 zł

2016
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)
1. Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świecy 80,000.00
2. Przebudowa ul. Floriana i Wąskiej w Świecy II 139,540.71

Wykonanie nawierzchni ulic z kostki betonowej gr. 
8 cm -1184m2, szer. zmienna 2,5-5,2m, krawężnik 
betonowy 15/22-344,9m,12/25- 366,5m

3. Przebudowa ul. Pogodnej w Świecy II 64,600.00
Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowe-
go gr. 5 cm , dł. 0,245 km, szer. 3 m.

Razem w 2016 r.  284,140.71 zł

SUMA 440,286.50 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej w Tarchałach 
Małych 11,200.00

Budowa ogrodzenia z paneli stalowych (kolor 
zielony)), ocynkowanych, powleakanych PCV na 
słupkach metalowych. Wysokość panela 1,20m, 
wysokość podmurówki 0,25m. Łączna wysokość 
ogrodzenia 1,50m, długość ogrodzenia 97,20 mb.  
Ogrodzenie wraz z furtką systemową panelową 
o wym. 1,92 x 1,5 m oraz bramą systemową pane-
lową o wym. 4,0 x 1,5m.

2. Remont sali wiejskiej w Tarchałach Małych 21,358.95

Remont sali wiejskiej w Tarchałach Małych. Zakres prac: 
demontaż, dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych 
3 szt., demontaż, dostarczenie i montaż drzwi zewnętrz-
nych 1 szt., zmycie tapet i przygotowanie ścian do malo-
wania z gipsowaniem i gruntowaniem, przygotowanie 
ścian i sufi tów do malowania i malowanie farbami 
emulsyjnymi (sala ze sceną i antresolą i kuchnia), przy-
gotowanie powierzchni i wykonanie tynku żywicznego.

3. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

4. Budowa zatoki (mijanki) na drodze gminnej nr 
796278P w Tarchałach Małych 19,750.00

Razem w 2015 r.  76,390.49 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Montaż listwy przypodłogowej, wykonanie podłogi 
drewnianej 1,722.00

2. Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą, dwu-
skrzydłowych 1,000.00

3. Zakup materiałów do malowania Sali w Tarchałach 
Małych 73.99

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach 
Małych (budynki socjalne) 22,632.00

Razem w 2016 r.  25,427.99 zł

SUMA 101,818.48 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w bu-
dynku sali 7,010.50

Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej powietrza 
o mocy 28 kW

2. Budowa zewnętrznej siłowni i placu zabaw przy Sali 
wiejskiej w Tarchałach Wielkich 33,236.62

Remont sali wiejskiej w Tarchałach Małych. Zakres 
prac: demontaż, dostarczenie i montaż drzwi we-
wnętrznych 3 szt., demontaż, dostarczenie i montaż 
drzwi zewnętrznych 1 szt., zmycie tapet i przygoto-
wanie ścian do malowania z gipsowaniem i grunto-
waniem, przygotowanie ścian i sufi tów do malowa-
nia i malowanie farbami emulsyjnymi (sala ze sceną 
i antresolą i kuchnia), przygotowanie powierzchni 
i wykonanie tynku żywicznego.

3. Montaż klimatyzatora powietrza w sali wiejskiej 
w Tarchałach W. 11,982.66

Montaż klimatyzatora powietrza w sali wiejskiej 
w Tarchałach Wielkich

4. Przebudowa drogi gminnej nr 796293P ul. Leśna 
w Tarchałach Wielkich 283,843.48

Wykonanie nawierzchni asfalt. wraz z wjazdami do 
posesji na dł. 0,472 km, szer. 4 m

5. Modernizacja (odbudowa) mostu na Rowie C w Tar-
chałach Wielkich 28,800.00

Razem w 2015 r.  364,873.26 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w sali 
wiejskiej w Tarchałach Wielkich 27,576.60

2. Wyniesienie licznika, przebudowa instalacji pomia-
rowo - licznikowej w Tarchałach Wielkich 1,574.40 

3. Remont posadzki remizy OSP w Tarchałach Wielkich 19,500.00
4. Opłata za przyłącze ENERGA zwiększenie mocy 619.27
5. Remont posadzki w remizie OSP Tarchały Wielkie 19,500.00

6. Czyszczenie przewodów kominowych Sali w Tarcha-
łach Wielkich 170.00

7. Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wiel-
kich 24,978.95

(skrzyżowanie z drogą woj. ul. Ostrowską w Tar-
chałach Wielkich). Ułożenie dywanika asfaltowego  
gr. 5 cm, dł. 0,100 km, szer. 3-5m na podbudowie 
kamiennej. Remont przepustu drogowego dł. 14m 
z rur PCV 400 SN8

8. Naprawa przepustu w Tarchałach Wielkich 1,045.00

Razem w 2016 r.  94,964.22 zł

SUMA 459,837.48 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w bu-
dynku sali 21,943.20

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz 
z montażem nagrzewnicy gazowej o mocy 28kW 
zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej 
oraz projektem technicznym. 

2. Remont pomieszczenia sanitarnego w sali wiejskiej 
w Uciechowie 4,850.00

Remont pomieszczenia sanitarnego w sali wiejskiej 
w Uciechowie poprzez wykonanie robót rozbiór-
kowych, wylewki betonowej, okładziny posadzki 
i ścian z płytek, montaż drzwi jednoskrzydłowych, 
montaż wyposażenia, wykonanie instalacji elek-
trycznej, wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrz-
nej i wewnętrznej, instalacji wody zimnej i ciepłej, 
wykonanie wentylacji.

3. Wykonanie i montaż okapu wentylacyjnego wraz 
z cokołem i automatyką w kuchni Sali wiejskiej 9,225.00

Montaż okapu wraz z automatyką

4. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

5. Opracowanie projektu budowy systemu kanalizacji 
w Uciechowie 189,055.00

Zadanie realizowane przez Anne Głowacz

6. Budowa oświetlenia ulicznego w Uciechowie na 
Nowym Osiedlu 90,663.63

 Budowa linii kablowej z przewodu Dyd-450/750-
2,5 mm2 o łącznej długości 881 mb. Montaż słupów 
oświetleniowych ZETA 8/1/1 na fundamentach 
prefabrykowanych wraz z oprawami oświetlenio-
wymi LED 90W w ilości 9 szt. na ulicach Wiśniowej 
i Jabłoniowej- nowe osiedle w Uciechowie (w tym 
z funduszu sołeckiego 72 693,00 zł)

7. Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawo-
wej w Uciechowie 67,334.17

Wymiana pokrycia zadaszenia, wymiana obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz usunięcie 
polepy glinianej ze stropu i zastąpienie jej wełną 
mineralną

8. Przebudowa ulicy Polnej w Uciechowie 132,863.00
Wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na 
podbudowie tłuczniowej gr. 20 cm i warstwie 
stabilizowanej cementem 10 cm, długość 0,274 
km, szer. 4 m wraz z utwardzeniem asfaltem 
wjazdów do posesji

Razem w 2015 r.  540,015.54 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Modernizacja placu zabaw – dokupienie elementu 
wyposażenia 8,041.59

2. Most na rzece Barycz w Uciechowie (M. Jany) 29,834.78
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Uciechowie 23,000.00

4. Remont mostu drewnianego na rzece Barycz 
w Uciechowie 49,909.19

5. Naprawa mostu betonowego na rzece Kuroch 
w Uciechowie. 209.10

6.
Odwodnienie ul. Bocznej w Uciechowie- wykonanie 
102,5 mb rurociągu z rur PVC Ø 250 i Ø 90, ścieku 
drogowego oraz studzienki z wpustem ulicznym 

42,036.5

Razem w 2016 r.  153,031.16 zł

SUMA 693,046.70 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali 
wiejskiej w Wierzbnie 64,678.90

Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali 
wiejskiej w Wierzbnie na poziomie sutereny ze stro-
pem taraeasowym, zadaszonym dachem z blachy 
falistej na konstrukcji stalowej

2. Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na 
terenie Gminy Odolanów 24,081.54

Budowa zadaszenia z grillem, stojaka na rowery, ko-
sza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzo-
nego kostką brukową placu o powierzchni 31,36m2

Razem w 2015 r.  88,760.44 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Wymiana pompy w kotle gazowym w sali wiejskiej 
w Wierzbnie 730.00

2. Modernizacja elewacji  świetlicy wiejskiej w Wierzbnie 24,900.00

3. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby
remontu szatni klubu sportowego Wierzbno 1,287.5

4. Zakup materiałów budowlanych na potrzeby
remontu szatni klubu sportowego Wierzbno 1,090.11

5. Zakup lustra do wyposażenia szatni klubu sportowe-
go we wsi Wierzbno 310.00

6. Remont chodnika przy sali wiejskiej (interwencyjni) 12,300.00

7. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie 
sceny mobilnej 3,616.02

8. Zakup materiałów budowlanych na wykonanie 
sceny mobilnej 652.80

9. Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Wierzbnie 48,270.00
Razem w 2016 r.  93,156.46 zł

SUMA 181,916.90 zł

Razem we wszystkich
sołectwach w 2015 r. 2,279,193.90 zł

Razem we wszystkich
sołectwach w 2016 r. 2,226,605.18 zł

 4,505,799.08 zł

Razem Miasto Odolanów
w 2015 r.  8,352,429.00 zł

Razem Miasto Odolanów
w 2016 r. 1,317,883.50 zł

 9,670,312.50 zł

Razem  - Gmina
i Miasto Odolanów 2015 r. 10,631,622.90 zł

Razem  - Gmina
i Miasto Odolanów 2016 r. 3,544,488.68 zł

 14,176,111.58 zł

2015
L.p. Nazwa inwestycji Wartość (zł)

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5324P Wierzbno-
Nabyszyce 780,254.00 

(wykonanie nowej nawierzchni jezdni i budowa 
chodnika 0,944 km).

Dofi nansowanie Gminy Odolanów w kwocie 
300.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P
w m. Raczyce 214,003.76

Wykonanie odnowy dywanika asfaltowego na dł. 
0,527 km.

Dofi nansowanie Gminy Odolanów w kwocie 
92.274,44 zł.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 5337P w m. 
Świeca 129,047.38

(wykonanie budowy chodnika wraz z odwodnie-
niem na długości 0,355 km).

Dofi nansowanie Gminy Odolanów w kwocie 
86.031,59 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 5337P Boników-
Świeca (ul. Długa w Bonikowie) 19,680.00

Budowa chodnika z odwodnieniem na dł. Ok. 
0,700 km
Wykonanie dokumentacji budowlanej.
Dofi nansowanie Gminy i Miasta Odolanów
w kwocie 7.872,00 zł.

5.
Remont drogi powiatowej nr 5330P Huta-Dębnica 
(wykonanie nawierzchni tłuczniowej jezdni na 
długości 1,650 km)

149,239.28

Dofi nansowanie Gminy i Miasta Odolanów w 
kwocie 50.000,00 zł.

Razem w 2015 r.  1,292,224.42 zł
2016

L.p. Nazwa inwestycji

1. Przebudowa drogi 5328P w miejscowości Uciechów
Dofi nansowanie Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 120.000,00 zł.

2.
Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P
Gorzyce Małe-Baby-Kaczory
Dofi nansowanie Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 150.000,00 zł.

3. Przebudowa drogi Wierzbno-Nabyszyce
Dofi nansowanie Gminy i Miasta Odolanów w kwocie 100.000,00 zł

Najważniejsze inwestycje w gminie i mieście Odolanów 2015-2016
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INWESTYCJE DROGOWE NA 
DROGACH POWIATOWYCH 
DOFINANSOWYWANE PRZEZ 
GMINĘ I MIASTO ODOLANÓW

Biuro Ogłoszeń Dzwonka
Odolanowskiego zaprasza.

Marian JANICKI,
burmistrz Gminy i Miasta Odolanów:

- Zaprezentowany 
tutaj wykaz inwesty-
cji, tych dużych i tych 
mniejszych, które rów-
nież okazały się przydat-
ne dla poprawy życia 
mieszkańców Ziemi 
Odolanowskiej, to wy-
siłek wszystkich ludzi 
związanych z samo-

rządem. Radnych, sołtysów, członków rad osie-
dlowych, społeczników, pracowników urzędu. 
Wspólnymi siłami, przy ciągle przecież bardzo 
trudnej sytuacji ekonomicznej gminy, udało się 
zrealizować wszystko to co wcześniej zaplano-
wałem w swoim programie wyborczym, a na-
wet o wiele więcej.

Nie ukrywam napawa mnie to optymizmem 
na kolejne dwa, ciężkie lata trwającej kadencji. 
Mamy przyjęty jednogłośnie proinwestycyjny 
budżet, dynamiczny i jednocześnie zdroworoz-
sądkowy, czyli taki, który nie zwiększy zadłuże-
nia. Kolejnych inwestycji zatem nie zabraknie. 

Raz jeszcze dziękuję za zaufanie i współpracę!


