
Załącznik nr 3 

Sprawozdanie 
 

z realizacji zadań inwestycyjnych i stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych  
w 2009 r. 

 
 

W ramach ogólnego planu wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym 

przeznaczono kwotę  2.809.993 zł co stanowi 16,23% ogólnego budżetu. 

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 r. wynosiło  1.8886.943 zł co stanowi 67,15% 

planu rocznego. Niskie wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych wynika  

z niezrealizowanego zadania pn: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Mińskiej  

w Siennicy”. Brak wykonania w/w inwestycji wynika z propozycji Mazowieckiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, co do możliwości wspólnej realizacji inwestycji w ramach przebudowy 

drogi wojewódzkiej nr 802. Stosowne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte w 2010 

roku.  

 

1. Wykonanie dokumentacji chodnika we wsiach: Nowa Pogorzel, Pogorzel, Żaków. 
Wykonawca dokumentacji został wyłoniony 21.02.2007 r. w przetargu nieograniczonym. 

Najlepszą ofertę złożyła firma „Vega” Zbigniew Artur Zbieć, 08-110 Siedlce, ul. Reymonta 

2/1. Cena oferty wyniosła 115.900,00 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 7.03.2007 r. 

Termin wykonania wyznaczono na dzień 30.11.2007 r. Realizacja zadania została 

przedłużona z winy wykonawcy. Wykonawca przekazał ostatnią partię dokumentacji dnia 

11.09.2008 r. W związku z przekroczeniem terminu od wynagrodzenia wykonawcy naliczono 

kary umowne. W wyniku zmiany przepisów dotyczących uzyskiwania decyzji zezwalającej 

na realizację inwestycji drogowych pod koniec 2008 r. konieczna była modyfikacja 

dokumentacji. Na początku 2009 r. firmie Biuro Projektowe „D-9” Krzysztof Nadany,  

ul/ Giermków 55 lok. 1,  04-491 Warszawa zlecono opracowanie materiałów do uzyskania 

opinii niezbędnych do występowania o uzgodnienia do instytucji wymienionych  

w procedurze za kwotę 6.100 zł.  Następnie dnia 6 sierpnia 2009 zlecono wykonanie 

wznowienia granic pasa drogowego w miejscowościach Pogorzel i Nowa Pogorzel firmie 

GEOTOR Usługi Geodezyjne, Trzcianka 92, 08-470 Wilga za kwotę 24.400 zł oraz  

1 października 2009 roku wykonanie map z projektem podziału nieruchomości za kwotę 
12.500 zł firmie Pracownia Geodezyjna Zdzisław Rumianek, Trzcianka 92, 08-470 Wilga. 

Wznowienie pasa drogowego w miejscowościach Żaków i Żakówek zostało wykonane przez 

firmę Pracownia Geodezyjna za kwotę 30.500 zł, a wykonanie map z projektem podziału 

nieruchomości przez firmę GEOTOR za kwotę 18.400 zł. Dostosowanie dokumentacji 

technicznej do celów uzyskania decyzji, zlecono dnia 6.10.2009 roku firmie Biuro Projektowe 

„D-9” Krzysztof Nadany, ul/ Giermków 55 lok. 1,  04-491 Warszawa za kwotę 61.000 zł. 

Ogółem dotychczas poniesione nakłady wynoszą 91.900 zł 
 

2. Przebudowa drogi gminnej Majdan-Starogród  
Dnia 28.07.2009 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Grzegrzułka” 

Siennica. Cena oferty wynosiła 915.700,77 zł. brutto. Umowa została podpisana dnia 

06.08.2009 r. Odbiór robót dokonano dnia 29.10.2009 r.  

Nakłady poniesione 844.771,13 zł w tym:  
• wynagrodzenie dla wykonawcy zadania  759.218,64 zł 

• opracowanie dokumentacji technicznej 36.295 zł 



• wykup działek pod drogę , wycena nieruchomości, koszty notarialne, wykonanie map  

35.227,49 zł 

• wynagrodzenie inspektora nadzoru  14.030 zł  

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Projekt 
przebudowy nawierzchni drogi gminnej stanowiącej ulicę Wiśniową w Nowej 
Pogorzeli i ulicę Graniczna w Grzebowilku” 

Dnia 20.01.2009 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym „D-9” Krzysztof Nadany 

na kwotę 16.836 zł na opracowanie w/w projektu. Termin wykonania 30.07.2009 r. 

Nakłady poniesione 16.836 zł 
 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Projekt budowy 
chodników i przebudowy nawierzchni ul. Kołbielskiej w Siennicy”. 

Dnia 10.01.2009 r. została zawarta umowa na kwotę 4.880 zł  z Panem Bogusławem 

Kowalczykiem zamieszkałym Mińsk Mazowiecki na wykonanie projektu parkingu przy ulicy 

Kołbielskiej wzdłuż budynku Urzędu Gminy w Siennicy.  

W dniu 20.01.2009 r. została zawarta umowa  na kwotę 22.204 zł. z Panem Krzysztofem 

Nadanym za wykonanie pełnej dokumentacji projektowej na projekt budowy chodników 

 i przebudowę nawierzchni ulicy Kołbielskiej w Siennicy . Termin wykonania 29.05.2009 r.  

Nakłady poniesione  27.084 zł 
 

5. Wykup działek z przeznaczeniem pod drogi 
Gmina Siennica wypłaciła w 2009 r. odszkodowania za działki przyjęte pod drogi  

i poszerzenie istniejących dróg gminnych.  

 

Lp. Miejscowość Nr działki Powierzchnia 
m² 

Odszkodowanie 
w zł 

1. Grzebowilk, Firma Partner 
 

1999 2917 23.336 

2. Dąbrowa 18/10; 18/12; 

18/14 

178 1.424 

3. Siennica 
 

88/1 100 800 

4. Dąbrowa 
 

43/1 34 272 

5. Dąbrowa 7/1; 63/2; 66/2; 

69/2; 117/2; 

135/1 

361 2.888 

 OGÓŁEM   28.720 
 

6. Zakup samochodu dla OSP Łękawica 
Dostawcę samochodu wyłoniono przy zastosowaniu procedury nieograniczonego przetargu 

dnia 02.10.2009 r.  Najlepszą ofertę złożyła firma „Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu 

Pożarniczego „ERGAŚ ” Ryszard Gajewski, 07-130 Łochów. 

Cena oferty wynosiła 149.800 zł brutto. Umowa została podpisana dnia 09.10.2009 r. . 

Dostawa została zrealizowana dnia 28.10.2009 r.  

Nakłady poniesione 149.800 zł. 
 
 
 



7. Modernizacja budynków Szkół Podstawowych . 
Dnia 05.08.2009 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania 

obejmującego wymianę azbestowego pokrycia dachowego na budynku PSP w Starogrodzie. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Czapski, 

Mińsk Mazowiecki. Umowa została podpisana dnia 08.09.2009 r.. Odbioru robót dokonano 

dnia 23.10.2009 r. 

Nakłady poniesione 140.228 zł. 
Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy PSP Nowa Pogorzel na kwotę  
17.080 zł.  

Opracowano dokumentacje projektowo - kosztorysową przebudowy łazienek  

w PSP Siennica na kwotę 12.200 zł. 

Wykonano wymianę rynien dachowych budynku szkoły podstawowej w Siennicy na kwotę 
8.934 zł. 

 

8. Wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej  i wodociągowej w Siennicy. 
Dnia 11.01.2007 r. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę zadania firmę Biuro 

Usług Technicznych Krzysztof Kruk, 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 21. Cena oferty wyniosła 

89.084,40 zł brutto. Umowę podpisano dnia 12.02.2007 r. Termin wykonania zadania 

określono na dzień 30.07.2007 r.  Z winy wykonawcy dokumentacja nie została 

 w 2009 r. przekazana. 

 
9. Budowa sali sportowej w Żakowie 

W dniu 24.04.2009 r. została zawarta umowa z firmą Jacka Bakuła , Studio Projekt – 

Architektura i Budownictwo, zamieszkały Mińsk Mazowiecki na opracowanie projektu 

budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Żakowie na kwotę 61.976 zł. 

Nakłady poniesione w 2009 r. 61.979,60 zł. 
 

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica. 
W dniu 19.02.2009 r. została zawarta umowa z firmą „BIO-NOVA” Sp. z o.o. z Wrocławia 

na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica na kwotę  
17.138,88 zł. 

Termin wykonania 31.02.2009 r.   

Dnia 15.05.2009 r. została zawarta umowa na kwotę 24.025,46 zł z firmą P.H.U „MAX-

INSTAL” Łukasz Jagiełło zamieszkały Siedlce na wykonanie aktualizacji dokumentacji  

150 sztuk istniejących projektów oraz wykonanie 3 sztuk nowych projektów indywidualnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Siennica.   

Termin wykonania 10.06.2009 r.  

Dnia 11.05.2009 r. została zawarta umowa z Biurem Usług Inżynieryjnych „AQUA” 

mgr inż.Wiesław Adamowicz Siedlce na kwotę  22.570 zł. na wykonanie 75 szt. 

dokumentacji nowych, indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Termin wykonania 10.06.2009 r.  

Nakłady poniesione 54.005,34 zł 
 
11. Utworzenie infrastruktury kanalizacyjnej dla rozbudowanego kompleksu 

obiektów największego pracodawcy w Gminie Siennica. 
Dnia 11.08.2009 r. w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Z.P.U.H. INSTAL Szubińska Elżbieta, ul. Długa 19, 

08-400 Garwolin. Cena oferty wyniosła 292.414,14 zł. brutto. Umowa została podpisana dnia 

18.08.2009 r. Odbiór robót dokonano dnia  31.08.2009 r. 

 



 

Nakłady poniesione 300.976,43 zł. w tym: 
• Wynagrodzenie wykonawcy 283.270,64 zł. 

• Inspektor nadzoru 6.100 zł. 

• Wykonanie dokumentacji, map,  11.605,79 zł. 

 

12. Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego  
W dniu 12.02.2009 r. została zawarta umowa na kwotę  42.456 zł z Panem Andrzejem 

Żółkowskim zamieszkałym Mińsk Mazowiecki na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi 

Majdan. Termin zakończenia prac 31.03.2009 r.  

Nakłady poniesione 43.656 zł. w tym; 
• nadzór 1.200 zł. 

Wykonanie  oświetlenia drogowego we wsi Żaków  na kwotę 7.198 zł. 
 
13. Modernizacja świetlic gminnych 

Wykonano elewację świetlicy wiejskiej w Siodle na kwotę      24.850 zł. 
Remont świetlicy we wsi Nowodwór na kwotę                      6.999,45 zł  
Wykonano remont świetlicy wiejskiej we wsi Dłużew         16.951,28 zł 

 
14. Budowa systemów energii odnawialnych źródeł na terenie gminy Siennica 

W dniu 14 czerwca 2009 roku została zawarta umowa z „M-MEDIATOR” Tomasz Sekut, 

na wykonanie kosztorysu na przedmiar robót dla obiektów: SPZOZ i Gminnego Przedszkola 

w Siennicy. 

Nakłady poniesione 19.065,55 zł. 
 

15. Wykonanie monitoringu na gminnym stadionie w Siennicy. 
W dniu 10 listopada 2009 roku została zawarta umowa z „JACKPOT Sp. z o.o.  

ul. Gościeradowska 19 m43 Warszawa na wykonanie monitoringu hali i stadionu w Siennicy. 

Nakłady poniesione 6.954 zł 
 

 

 
 


