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Realizacja zaplanowanych i przyjętych Uchwałami Rady Miasta  
zadań inwestycyjnych i remontów realizowanych w 2020 r. przez Wydziały 

przebiegała następująco: 
 
 

L.p. 
Nazwa zadania  

i klasyfikacja budżetowa 

Plan na 
2020rok 

( zł )    

Wykonanie 
finansowe  

( zł ) 

Zakres rzeczowy. 
Wykonawca robót. 
Termin realizacji. 
Wartość zadania. 

 

Zaawan-
sowanie 

finansowe/ 
rzeczowe  

(%) 
 

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270  
zad. 00-006/DM 

 
Remonty bieżące, dokumentacja                              

i utrzymanie dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 020 000,00 1 330 021,46 Obejmuje wykonanie robót remontowych jezdni, chodników i innych 
elementów dróg i ulic wg bieżących potrzeb, w tym remontów 
cząstkowych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. 
Wykonano m.in.:  
 remonty nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z płyt betonowych, 

kostki betonowej i kamiennej, płyt żelbetowych i ażurowych  na ulicach 
m.in. Złotej, Al. Leppicha, Królewskiej 3 – bocznej, Drzewieckiego – 
bocznej, Wyszyńskiego, Wczasowej, Plebiscytowej – 962 m2,  

 remonty nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (nakładki bez 
wymiany podbudowy, na podbudowie z tłucznia) na ulicach m.in. 
Głubczyckiej-bocznej, Sosienkowej 8, 8a – bocznej, Brzeskiej - bocznej, 
Wiatrakowej, Karola Miarki – 2929 m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na gorąco, łaty o pow. do 5 m2 – 91 ton wbudowanej 
mieszanki, 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na zimno, łaty o pow. do 2 m2 – 9 ton wbudowanej mieszanki, 

 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-
asfaltową na gorąco, łaty o pow. ponad 5 m2 – 1489,59  m2, 

 remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej, 
kostki betonowej, płyt betonowych – 58 m2,  

 remont nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) 
na ul. Wygonowej – 529 m2, 

 utwardzenie jezdni tłuczniem kamiennym na ulicach m.in. odcinek od 

66% / 75% 
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Babickiej do Dębniki, odcinek od Gliwickiej do Grobla, Wita Stwosza - 
przedłużenie w kierunku  Obory, Olimpijczyka - boczna  – 4569 m2, 

 utrzymanie oznakowania pionowego (czyszczenie, naprawa, wymiana, 
montaż nowego) – znaki, słupki 160 szt., 

 utrzymanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (odnowienie, 
wymiana, montaż nowych): pylony – 3 szt,  

 projekty organizacji ruchu drogowego – 15 szt. 
Zadanie jest realizowane w ramach umów z wykonawcami robót 
wyłonionymi w wyniku przetargu nieograniczonego, którymi są:  
1. W zakresie remontów bieżących i utrzymania dróg: konsorcjum 

firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą              
w Raciborzu i Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  

     Termin umowny wykonania: od 01.01.2020 r. do 31.05.2021 r.,  
    Wartość umów łącznie: 2 129 418,85  zł, w tym kwota planowana do 

wydatkowania w 2020 r. 1 770 426,60  zł. 
2. W zakresie utrzymania oznakowania poziomego i pionowego:    

firma ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. 
Termin umowny wykonania: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,  
Wartość  umowy: 249 573,15 zł                          

Zadanie w trakcie realizacji.  
 

2.            Dz. 600  rozdz. 60013 § 6050  
zad. 12-083/DM 

 
Projekt budowy Regionalnej Drogi 
Racibórz – Pszczyna na odcinku od 

DK 45 w gminie Rudnik do ul. 
Sportowej  

w Rybniku - porozumienia 
 
 

2 316 706,00 73 279,98 
 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi 
o długości 25 km i przekroju dwu jezdniowym po dwa pasy ruchu            
w jednym kierunku. Droga klasy GP (główna przyspieszona).  
Wykonawca prac projektowych wyłoniony w wyniku przetargu 
nieograniczonego to firma EGIS Poland Sp. zo.o. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Domańskiej. 
Planowany termin zakończenia realizacji kompletnej dokumentacji dla 26 
km do II połowy 2021 r.  
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.  
Trwa realizacja odcinka 4 i 5 na terenie Miasta Racibórz i Gminy Rudnik. 
Realizacja otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020.  
Wartość umowna prac projektowych: 3.321.000,00 zł. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

3% / 55% 
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3. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 18-004/DM 

 
Przebudowa drogi (łącznik ulic Anny 

i Starowiejskiej) 
 

421 385,00 0,00 W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa drogi o dł. 303 mb.  
Obejmuje wykonanie: 
 robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni asfaltowej – 270 m2, 
 robót ziemnych – koryta  1850 m3, 
 podbudowy z tłucznia kamiennego 2000 m2, 
 obramowania jezdni z krawężników betonowych – 484 m, 
 zjazdów z kostki brukowej betonowej - 85 m2, 
 nawierzchni z betonu asfaltowego - 1515 m2,   
 odwodnienia jezdni (przykanaliki) – 62 m 
 utwardzenia pobocza z tłucznia kamiennego - 250 m2, 
 kanalizacji deszczowej fi300 – 244,5m 
 studni kanalizacyjnych betonowych fi1200 – 14szt., fi1000 – 1szt, 
 docelowej organizacji ruchu. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu   nieograniczonego 
jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Termin wykonania zadania: od 10.06.2020 r. do  31.08.2021 r.  
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.  
Całkowita wartość zadania: 842 769,11 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na 
podstawie Umowy nr 805.28.256.2020.FDS z dnia 01.07.2020 r.  
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

0% / 10%  

4. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 18-006/IU 

 
Przebudowa ul. Bojanowskiej 

 

899 200,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 
2021. 
W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy ul. Bojanowskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji 
zostało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Józef Smolicki                
z siedzibą w Żywcu. Kompletna dokumentacja została odebrana w dniu 30 
listopada 2018 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres przebudowy obejmuje długość ulicy wraz z dwiema odnogami ok. 
742 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 1,50 m, 
powierzchnia jezdni ok. 4650 m2, chodników ok. 1150 m2, kanalizacja 
deszczowa D 400 mm długości ok. 425 m. 
Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021 r.  
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 897 535,92 zł.  

0% / 30% 
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Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 21.08.2019 r. 
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na 
podstawie Umowy nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r.  
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

5. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 19-012/IU 

 
Budowa nawierzchni drogi  

- ul. Chorwacka – I etap 
 

1 500 000,00 1 231 901,44 
 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2020. 
Na podstawie opracowanej w 2016 r. dokumentacji projektowej na 
realizację zadania rozpisano przetarg nieograniczony na wybór 
wykonawcy robót drogowych i oświetlenia ulicznego. W dniu 5 czerwca 
2019 r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni asfaltobetonowej 
- 3 221,00 m2, chodnika z kostki betonowej - 1 036,00 m2 i wjazdów          
z kostki betonowej - 116,0 m2 oraz oświetlenia ulicznego obejmującego 
ułożenie kabli - 760,00 m, montaż słupów oświetleniowych z oprawami 
LED 75W - 21 szt.  
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 14.06.2019 r.  
Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.10.2020 r.  
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 497 193,76 zł.  
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na 
podstawie Umowy nr 805.28.179.2019.FDS z dnia 19.11.2019 r. 
Trwają czynności odbiorowe. 
 

82% / 100% 

6. Dz. 600  rozdz. 60011 § 6050 
zad. 19-017/DM 

 
Projekt budowy drugiego odcinka  
wschodniej obwodnicy Raciborza 

277 150,00 0,00 Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej 
wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji. 
Wykonane zostały prace koncepcyjne wariantów przebiegów oraz prace 
związane z pomiarami i analizą natężenia ruchu wraz  
z symulacjami na lata przyszłe.    
Wykonawcą jest firma Euroekspert z Wymysłowa. 
Wartość zadania to 491 077,50 zł. 
Zadanie jest realizowane od 17 września 2019.  
Termin wykonania do końca sierpnia 2021 r.  
Zadanie jest ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

0% / 10% 

7. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 20-005/IU 

 
Opracowanie dokumentacji 

23 616,00 0,00 W dniu 14.05.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słonecznej w 
Raciborzu na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Prusa.  
Wykonawcą dokumentacji została firma pn. Mawen Michał Sofiński          

0% / 80% 
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projektowo - kosztorysowej na 
przebudowę ul. Słonecznej 

(od ul. Łąkowej do ul. Prusa) 
 

z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.  
Termin wykonania:  3 sierpnia 2020 r.  
Koszt wykonania opracowania wynosi 22 140,00 zł. 
 

8. Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050                     
zad. 20-006/DM 

 
Modernizacja - przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych nr 

1/2020 – obręb Ocice Górne 
 

294 000,00 0,00 W ramach zadanie planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych długości 980,00 m będącej przedłużeniem zakresu 
wykonanego w 2019 r. 
Zakres  robót do wykonania:  
 mechaniczne wykonanie koryta - 3310 m2, 
 roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta - 662 m3, 
 nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 3310 m2. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. 
Planowany termin zakończenia zadania: 23.09.2020 r. 
Wartość zadania: 178 573,28 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
 

0% / 10% 

9. Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050                     
zad. 20-034/DM 

 
Budowa zatoki parkingowej wzdłuż 

drogi  wewnętrznej przy ul. 
Katowickiej 11-19 

 

150 000,00 0,00 W ramach zadanie planuje się wykonanie 30 stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych. 
Zakres  robót do wykonania to m.in.:  
 roboty ziemne,  
 podbudowa z kruszywa łamanego , 
 nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych z zasypką humusem 

i obsianiem trawą. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest 
firma Brukarstwo TRACT Jerzy Wyrobek z siedzibą w Raciborzu. 
Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Planowany termin zakończenia zadania: 30.11.2020 r.   
Wartość zadania: 132 840,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. 
 

0% / 0% 

10. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300                                                                                                                                                                                                                                                 
zad. 20-041/DM 

 
Przebudowa obiektu mostowego w 
ciągu  ul. Piaskowej w Raciborzu   

(pomoc dla Powiatu )                                                          

50 000,00 0,00 Została zawarta umowa z Powiatem Raciborskim w sprawie pomocy 
finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu 
mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Raciborzu.  
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
- wymiany kap chodnikowych z belkami podporęczowymi, poręczami, 
gzymsami i krawężnikami, 
- wymianę izolacji poziomej, 
- wymianę dylatacji oraz naprawę podpór, dźwigarów i pomostu.  

0% / 0% 
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Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe, stanowiące pomoc 
finansową, Miasto Racibórz przekaże Powiatowi Raciborskiemu po 
przedłożeniu przez Powiat kopii faktury i protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej dla przedmiotowego zadania.   
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

11. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 
zad. 20-044/IU 

 
Przebudowa ul. Czarnieckiego 

 

585 024,00 769,00 Na podstawie opracowanej w 2018 r. dokumentacji projektowej 
przebudowy ul. Czarnieckiego w Raciborzu oraz zaktualizowanych w 
czerwcu 2020 r. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów rozpisano 
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 14.07.2020 
r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni z kostki betonowej 992,6 m2, 
wraz z chodnikiem 288,7 m2, zatoką postojową 320,9 m2 oraz oświetlenia 
ulicznego - 7szt. 
Termin zakończenia zadania upływa w dniu 13.11.2020 r.  
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 418 760,19 zł.  
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych na 
podstawie Umowy nr 805.28.256.2020.FDS z dnia 01.07.2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
 

0% / 15% 

12. Dz.600  rozdz.60014 §  6300 
zad. 20-049/DM 

  

Przebudowa odcinka drogi 
powiatowej  

nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza 
Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu 

na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 
Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. 

Wandy do rejonu skrzyżowania 
z ul. Sejmową 

(pomoc dla Powiatu) 
 

 50 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 Została zawarta umowa z Powiatem w sprawie pomocy finansowej na 

wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi 
powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej       
w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. 
Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową. 
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
- wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie sprawozdania z tych 
badań (w celu ustalenia istniejących warstw pod jezdnią do przebudowy), 
- opracowanie projektu koncepcyjnego: planów zagospodarowania terenu 
na mapach do celów projektowych wraz z opisem przyjętych rozwiązań. 
Zgodnie z zapisem umowy środki finansowe w wysokości swojego 
udziału finansowego, stanowiące pomoc finansową, Miasto Racibórz 
przekaże Powiatowi Raciborskiemu, po przedłożeniu przez Powiat kopii 
faktury i protokołu odbioru dokumentacji projektowej dla przedmiotowego 
zadania.  
Inwestorem zadania jest Powiat Raciborski. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
 

0% / 0% 
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13. Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050                     
zad. 20-050/DM 

 
Modernizacja - przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych nr 

2/2019 obręb Studzienna 
 

223 650,00 0,00 W ramach zadanie planuje się wykonanie modernizacji drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w ciągu ul. Tunelowej długości 415,00 m. 
Zakres  robót do wykonania:  
 mechaniczne wykonanie koryta 1680 m2, 
 roboty ziemne – odwóz ziemi z koryta 336 m3, 
 podbudowa z tłucznia kamiennego 1680 m2, 
 nawierzchnia z betonu asfaltowego 1680 m2. 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. zo.o. w Raciborzu. 
Planowany termin zakończenia zadania: 23.09.2020 r. 
Wartość zadania: 178 741,95 zł 
Zadanie współfinansowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Zadanie w trakcie realizacji. 
 

0% / 20% 

14. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050            
zad. 20-059/DM 

 
Przebudowa drogi dojazdowej 

łączącej  ul. Ks. Prałata Bernarda 
Gadego z ul. Zakopiańską 

 

100 000,00 0,0 W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi dojazdowej 
łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego z ul. Zakopiańską długości 89,60 
m.  
Zadanie obejmuje wykonanie: 
 koryta pod warstwy konstrukcyjne - 328,20 m2,  
 robót ziemnych - 163,45 m3,  
 podbudowy z tłucznia kamiennego - 424,50 m2, 
 nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej -  328,20 m2, 
 nawierzchni z tłucznia kamiennego - 96,30 m2, 
 obramowania jezdni z krawężników - 191,50 m, 
 plantowania, humusowania i obsiania skarp - 48,00 m². 
Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego jest 
firma  Henlax – II Janusz Lasak z siedzibą  w Kuźni Raciborskiej. 
Termin umowny wykonania zadania: od 7.09.2020r. do 11.10.2020r.   
Wartość zadania: 62 489,66 zł. 
 

0% / 0% 

15. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                     
zad. 20-062/DM 

 
Przebudowa ul. Gimnazjalnej 

 

300 000,00 0,0 W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy                             
ul. Gimnazjalnej na odcinku długości 129 m.  
W ramach zadania wykonane zostaną: 
 roboty rozbiórkowe elementów jezdni i chodników, w tym rozbiórka 

istniejącej nawierzchni asfaltowej, płyt betonowych chodnikowych, 
rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, 

 konstrukcja jezdni i chodników, 
 odwodnienie ulicy z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji 

deszczowej,  

0% / 0% 
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 zieleń - wykonanie trawnika z rolki na skwerach zielonych z 
nasadzeniami zieleni i pielęgnacją,    

 organizacja ruchu drogowego (tymczasowa, docelowa). 
Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.   
 

16. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 
zad. 20-044/IU 

 
Rozwój sieci regionalnych tras 

rowerowych 

100 000,00 97,00 W ramach zadania uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla realizacji zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
ul. Rudzkiej i Gliwickiej łączącej ścieżkę rowerową po wałach                    
z rezerwatem Łężczok - II etap.  
Trwa procedura przetargowa na wybór projektanta. 
 

0% / 0% 

 
2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

1. Dział 700 rozdz. 70001 § 2650 
zad.  00-008/LOK 

 
Fundusz remontowy wspólnot 

mieszkaniowych 
 

800 000,00 800 000,00 Remonty części wspólnych w 135 Wspólnotach, w ramach funduszy 
remontowych. 

100% / 100% 

2. Dział 700 rozdz. 70001 § 2650 
zad.  00-157/LOK 

 
Remonty lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miasta Racibórz 

200 000,00 200 00,00 Remonty przeprowadzona w 21 mieszkaniach w następującym zakresie: 
remont lub wymianę podłóg, remont tynków ścian i sufitów, naprawę lub 
wymianę stolarki budowlanej, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej, 
elektrycznej, wymianę zużytych urządzeń i  armatury, roboty malarskie i 
inne wykończeniowe. 
Roboty były wykonane przez firmy zewnętrzne. 
 

100% / 100% 

3. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050  
zad. 15-084/IU 

 
Uzbrojenie w sieci infrastruktury 
technicznej w tym budowa drogi 

dojazdowej wraz z rondem do 
terenów położonych w Raciborzu 

przy ulicy Bartka Lasoty 

128 979,00 55 428,72 Zadanie obejmowało zakup lokalnych przepompowni do dwóch działek 
zlokalizowanych przy ul. Bartka Lasoty.  
Do końca 2018 r. zrealizowano zakup jednej przepompowni wód 
deszczowych do działki nr 207/179 przy ul. Bartka Lasoty.  
Wartość zamówienia wyniosła 39 852,00 zł.  
Dostawcą przepompowni była firma Hydro-Marko Sp. z o.o. z Jarocina. 
W maju  2020 r. zrealizowano w drodze przetargu zakup i dostawę jednej 
sztuki przepompowni wód deszczowych i jednej sztuki przepompowni 
ścieków do działki nr 199/197 .  
Wartość zamówienia wyniosła 55 428,72 zł brutto.  
Wykonawcą dostawy była firma Hydro-Partner Sp. z o.o. z Leszna. 
Zadanie zakończone. 
 

100% / 100% 
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4. Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad. 19-057/LOK 

 
Poprawa efektywności energetycznej 

poprzez kompleksową 
termomodernizację budynków 

mieszkalnych w Raciborzu 
 
 

1 682 007 541 170,70 
 

210 296,61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

330 874,09 

 
 
1. Budynek przy ul. Czekoladowej 8. 
W zakresie robót zadanie obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych 
powyżej cokołu – 420,05 m2, docieplenie cokołu oraz ścian poniżej terenu 
– 88,23 m2, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną – 139,06 m2, 
docieplenie ścian klatki schodowej – 33,14 m2, docieplenie połaci 
dachowej w klatce schodowej – 12,29 m2, wymianę stolarki okiennej na 
okna PVC – 31,41 m2 oraz stolarki drzwiowej – 24,50 m2 , modernizację 
instalacji c.o., montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych 
o połączeniach zgrzewanych,  modernizacja instalacji odgromowej, 
modernizacja oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, 
wykonanie tabliczki z numeracją przy wejściu głównym stosując 
oświetlenie solarne w technologii LED, dostawa i montaż budek lęgowych 
– 7 szt. Wykonanie audytu z niezbędnymi badaniami i oceną uzyskanych 
efektów. 
Wykonawcą robót jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  
konsorcjum firm : BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowo – 
Handlowe Sp. z o. o. z Zawady Książęcej - lider konsorcjum oraz Zakład 
Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza - partner konsorcjum. 
Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 09.04.2020, a umowny 
termin wykonania robót przypada na dzień 04.09.2020 r.    
W dniu 12.08.2020 r. wykonawca złożył pismo o przedłużenie terminu 
zakończenia robót do dnia 15.10.2020r. 
Wartość robót wynosi:  695 622,94 zł.  
 
W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
instalacyjnych. Został nim  Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi: 1750 zł. 
Termin wykonania: 30.11.2020 r. 
 
W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi: 600 zł. 
Termin wykonania: 30.11.2020 r. 
 
2. Budynek przy ul. Czekoladowej 9. 
W zakresie robót zadanie obejmuje: docieplenie  ścian zewnętrznych 
powyżej cokołu – 604,75 m2, docieplenie cokołu oraz ścian poniżej terenu 
– 249,25 m2, docieplenie stropu poddasza wełną mineralną – 92,07 m2, 

32%/ 80% 
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docieplenie ścian klatki schodowej – 21,81 m2, docieplenie połaci 
dachowej w klatce schodowej – 22,28 m2, wymianę stolarki okiennej na 
okna PVC – 59,89 m2 oraz stolarki drzwiowej – 36 m2 , modernizację 
instalacji c.o., montaż instalacji wody z rurociągów z tworzyw sztucznych 
o połączeniach zgrzewanych, modernizacja instalacji odgromowej, 
modernizacja oświetlenia wraz z okablowaniem na oświetlenie LED, 
wykonanie tabliczki z numeracją przy wejściu głównym stosując 
oświetlenie solarne w technologii LED, dostawa i montaż budek lęgowych 
– 7 szt. Wykonanie audytu z niezbędnymi badaniami  i oceną uzyskanych 
efektów. 
Wykonawcą robót jest wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  
konsorcjum firm : BUDMED Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowo – 
Handlowe Sp. z o. o. z Zawady Książęcej - lider konsorcjum oraz Zakład 
Usługowo-Handlowy Kamil Duda z Kietrza - partner konsorcjum. 
Przekazanie placu budowy miało miejsce w dniu 09.04.2020,                     
a umowny termin wykonania robót przypada na dzień 04.09.2020 r.    
W dniu 12.08.2020 r. wykonawca złożył pismo o przedłużenie terminu 
zakończenia robót do dnia 15.10.2020r. 
Wartość robót wynosi:  941 027,60 zł. 
 
W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
instalacyjnych. Został nim  Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 1750 zł. 
Termin wykonania: 30.11.2020 r. 
 
W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
elektrycznych. Został nim Franciszek Kostka z Raciborza.  
Wartość usługi wynosi 600 zł. 
Termin wykonania: 30.11.2020 r. 
 

5. Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad. 20—008/LOK 

 
Poprawa efektywności energetycznej 

połączona ze wzrostem  udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta 
Racibórz wraz z przebudową – 

dokumentacja projektowa  

500 000,00 187 405,74 
 

36 900,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Budynek przy ul. Mysłowickiej 1A-1B 
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt 
docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. 
Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego : Bogdan Helis - CENTRBUD Centrum Inwestycji 
Budowlanych z Pszowa 

37% / 37% 



 13 

 
 
 

39 360,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 986,24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 586,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość przedmiotu umowy: 36 900,00 zł.  
Zadanie  zakończone. 
 
2. Budynek przy ul. Katowickiej 1A-2A 
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt 
docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. 
Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego : Bogdan Helis - CENTRBUD Centrum Inwestycji 
Budowlanych z Pszowa 
Wartość przedmiotu  umowy: 39 360,00 zł. 
Zadanie  zakończone. 
 
3. Budynek przy ul. Pszczyńskiej 1-2, 3, 4-5 
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt 
docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. 
Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego : Waldemar Bober - Studio Architektury Bober z 
Radlina. 
Wartość przedmiotu umowy: 71 955,00 zł. 
Zadanie  zakończone. 
 
4. Budynek przy ul. Hulczyńskiej 177 
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt 
docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. 
Wykonawcą dokumentacji było wyłonione w drodze przetargu 
nieograniczonego  konsorcjum firm : ArchiProjekt pracownia architektury 
arch. Henrietta Woźniak z Wojnowic - lider konsorcjum, 
DW Studio architektury Dominika Wożniak z Wojnowic - partner 
konsorcjum, Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z 
Raciborza - partner konsorcjum. 
Wartość przedmiotu umowy: 21 586,50 zł.  
Zadanie  zakończone. 
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18 573,00 
 

5. Budynek przy ul. Rybnickiej 22 
Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: 
inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, audyt energetyczny, projekt 
docieplenia budynku wraz z kolorystyką , projekty branżowe, kosztorysy 
inwestorskie, specyfikacje techniczne oraz niezbędne uzgodnienia i opinie. 
Wykonawcą dokumentacji była firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego : ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza 
Wartość przedmiotu  umowy: 18 573,00 zł.  
Zadanie  zakończone. 
 

6. 
 

Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad. 20-009/LOK BO 

 
Odbudowa miejsca zabaw dla dzieci       

i integracja mieszkańców 
(teren przy ul. Staszica- Bema- Rostka 

w Raciborzu) 
 

87 202,00 9 963,00 Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji (wykonana) oraz  
wykonanie robót rozbiórkowych, montaż krawężników i obrzeży, 
wykonanie nawierzchni piaskowej, dostawę i montaż urządzeń,  
wykonanie  nowych trawników oraz sadzenie drzew i krzewów. 
Wykonawca dokumentacji :ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. 
Wartość przedmiotu umowy: 9 963,00 zł.   
Termin wykonania:  24.04.2020 r.  
Zadanie zakończone  (w zakresie opracowania  dokumentacji). 
 

11% / 11% 

7. Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad. 20-010/LOK BO  

 
ABC podwórkowe 

(teren przy ul. Winnej-Bończyka-
Stalmacha-Karola Miarki w Raciborzu) 

 

138 000,00 19 434,00 Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji (wykonana) oraz  roboty 
rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm, 
wykonanie chodników z kostki gr. 6 cm, dostawę i montaż urządzeń małej 
architektury, remont śmietnika oraz wykonanie nowych trawników. 
Wykonawca dokumentacji: ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza. 
Wartość przedmiotu umowy:  19 434 ,00 zł.  
Termin wykonania: 25.05.2020 r. 
Zadanie zakończone  (w zakresie opracowania  dokumentacji). 
 

14% / 14% 

8. Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad.  20-047/LOK 

 
Poprawa efektywności energetycznej 

połączona ze wzrostem udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta 
Racibórz – etap V 

22 484,40 22 484,40 Zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budynku 
mieszkalnego przy ul. Hulczyńskiej 134 w Raciborzu. 
Wykonawcą dokumentacji było wyłonione w drodze przetargu 
nieograniczonego  konsorcjum firm: Archi Projekt Pracownia Architektury 
arch. Henrietta Woźniak z Wojnowic - lider konsorcjum, DWstudio 
architektury Dominika Wożniak z Wojnowic - partner konsorcjum, 
Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Paweł Pawlicki z Raciborza - 
partner konsorcjum. 
Wartość przedmiotu umowy:  22 484,40 zł.   
Zadanie  zakończone. 
 

100% / 100% 
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9. Dział 700 rozdz. 70001 § 6210 
zad.  20-057/LOK 

 
Zmiana systemu grzewczego w 

lokalach gminnych w budynku przy 
ul. Chopina 6/15 i 6/18 

 

46 000,00 0,00 Zakres robót obejmuje: wykonanie wewnętrznej instalacji gazu i 
ogrzewanie etażowe gazowe w dwóch lokalach mieszkalnych. 
Wykonawca dokumentacji: ZRBUH INSTBUD Sp.  z o.o. z Raciborza. 
Wartość przedmiotu umowy: 38 888,00 zł. 
Termin wykonania: 31.10.2020 r. 
 
W ramach zadania wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego robót 
instalacyjnych. Został nim  Paweł Pawlicki z Raciborza.  
Termin wykonania: 31.10.2020 r. 
Wartość usługi wynosi 1 000zł.  
 

0% / 0% 

 
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 
1. Dz. 750 rozdz. 75023 § 605 0 7 9   

zad. 16-095/IU  
 

Poprawa efektywności energetycznej 
połączona ze wzrostem udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych na terenie Miasta 
Racibórz – II etap 

 

Budynek Urzędu Miasta Racibórz 

2 287 044,00 1  917 187,24 
 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 
2020  i dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie: 
 termomodernizacja dachu budynku Urzędu Miasta Racibórz, 
 przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na instalację klimatyzacji 

typu VRF, ze zmiennym przepływem czynnika chłodzącego, 
 budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp, 
 wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. 
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego zostało konsorcjum firm, którego liderem jest SGS 
Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Wartość podpisanej umowy: 3 206 916,16 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy 
dofinansowania nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0486/17-00 zawartej w dniu 
9.10.2018 r.   
Trwają czynności odbiorowe. 
 

85% / 100% 

 
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 
 1. SZKOŁY PODSTAWOWE 
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1. Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  
zad. 19-007/IU 

 
Termomodernizacja sali 

gimnastycznej wraz z przebudowa 
pomieszczeń Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego nr 1 przy  
ul. Jordana 6 w Raciborzu 

 

650 000,00 421 751,81 W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, którym 
został Zakład Usługowo - Handlowy Kamil Duda z Kietrza. W ramach 
zadania wykonano termomodernizację budynku sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolono – Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu-Markowicach - 
docieplenie ścian fundamentowych – 121,70 m² , docieplenie ścian 
zewnętrznych – 422,70 m², docieplenie stropodachu – 598,50 m², 
wymianę stolarki okiennej – 121,12 m² oraz wymianę stolarki drzwiowej – 
11,50 m². 
Umowna wartość robót:  621 995, 38 zł. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Trwają czynności odbiorowe. 
 

65% / 100% 

 
2. PRZEDSZKOLA 

1. Dz. 801  rozdz. 80195 § 4270 
zad. 00-055/EKS 

 
Przedszkole Nr 14  

22 000,81  22 000,81  W ramach zadania wykonano roboty polegające na: malowaniu sali 
przedszkolnej oraz pomieszczenia przylegającego, adaptacja łazienki – 
sanitariatu na potrzeby dzieci do lat 3, montaż rolet zewnętrznych z 
elektrycznym napędem, 
Wykonawcą robót była  firma „F.R.B.JAN-BUD Jan Szczotka z siedzibą 
w Raciborzu. 
Wartość wykonanych prac: 22 220,81 zł 
Zadanie zakończone. 
 

100% / 100% 

 
5. POMOC SPOŁECZNA 

 
1. Dz. 852 rozdz. 85295 § 605 0 7 9  

zad. 16-033/IU  
 

Rozwiązywanie problemów 
społecznych w Raciborzu poprzez 

rewitalizację zdegradowanych 
obiektów po byłej siedzibie Komendy 

Powiatowej Policji 

1 711 733,00 1 638 873,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 
2020.  
W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę 
robót budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe 
„BORBUD”  Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.   
W ramach zadania wykonano kompleksowy remont budynków przy pl. 
Wolności 8-9 o łącznej kubaturze 8 495 m³ i powierzchni użytkowej 1 875 
m² wraz zagospodarowanie terenu wokół budynków. 
W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie.  
W 2018 r. wykonano wymianę stropów międzypiętrowych, podbicie 
fundamentów, roboty związane z budową szybów windowych, nowe 
klatki schodowe i ściany działowe, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz 

100% / 100% 
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budynku oraz zamontowano stolarkę okienną.  
W 2019 r. wykonano remont dachu, remont i termomodernizację elewacji, 
instalację wentylacji, wod-kan, c.o. i elektryczną. Ponadto wykonano 
roboty tynkarskie, płytkarskie i posadzkowe oraz część ogrodzenia. 
W 2020 r. Wykonano pozostałe roboty wykończeniowe, malowanie 
obiektu, zagospodarowanie terenu, zamontowano wyposażenie kuchni, 
dostarczono  meble do części administracyjnej, oraz zamontowano windy 
osobowe, towarowe oraz podnośnik dla osób niepełnosprawnych.  
Zadanie zakończono i ostatecznie odebrano w dniu 03.07.2020 r. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy                       
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00 zawartej          
w dniu 11.09.2017 r. 
Zadanie zakończone. 
 

2. Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 
zad. 19-068/IU  

 
Dostarczenie i montaż kontenerów 

przeznaczonych na ogrzewalnię wraz 
z wyposażeniem i robotami 

towarzyszącymi - przyłączeniem 
instalacji wod-kan i elektrycznych 
wraz z wykonaniem dokumentacji 

projektowej 

390 200,00 390 184,00 W ramach zadania wykonano ogrzewalnię kontenerową o powierzchni 
zabudowy 60,00 m2 i kubaturze 202,20 m3, składającą się z sali 
pobytowej, biura, pomieszczenia porządkowego, toalety damskiej i toalety 
męskiej, z podłączeniem do istniejących mediów tj. wody, kanalizacji         
i energii elektrycznej. 
W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą zadania zastała firma 
BOX PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.  
Całkowita wartość zadania wyniosła 390 184,00 zł.  
Zadanie zakończone. 

100% / 100% 

 
6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Dz. 900  rozdz. 90015 § 4270 
zad. 00-096/KM 

 
Oświetlenie ulic 

 

40.343,00 
 
 
 

7 035,60 1. W ramach zadania wykonano roboty polegające na awaryjnej naprawie 
oświetlenia lokomotywy Halinka oraz pomnika Jana Pawła II.  
Wykonawcą robót była firma Sławomir Szydełko Elektromontaż             
z siedzibą w Raciborzu.  
Wartość wykonanych prac wynosi 3.099,60 zł. 

2. W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie 
uszkodzonego słupa latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Huzarskiej. 
Wykonawcą robót była firma PPP Elektrowskaz s.c. z siedzibą              
w Raciborzu.  
Wartość wykonanych prac wynosi 3.936,00 zł. 

 

17% / 17 % 
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2. Dz. 900  rozdz. 90015 § 6050 
zad. 00-239/KM 

 
Budowa oświetlenia przejść dla 

pieszych 
 

284 520,00 
 
 
 

29 520,00 W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo 
kosztorysowej dodatkowego doświetlenia 16 przejść dla pieszych w 
mieście Racibórz skojarzonego z oświetleniem ulicznym. 
Wykonawcą dokumentacji wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego, była firma PPP Elektrowskaz s.c. z siedzibą w 
Raciborzu przy ul. Starowiejskiej 102. 
Wartość zlecenia: 29.520,00 zł. 
Zadanie zakończone (w zakresie opracowania dokumentacji). 
W ramach zadania zlecone zostalo wykonanie doświetlenia 
wytypowanych przejść dla pieszych w mieście Racibórz. 
Wykonawcą inwestycji została wyłoniona w przetargu nieograniczonym 
firma OBI COMPLEX z Żor. 
Termin wykonania zadania: 30.10.2020 r. 
Wartość podpisanej umowy: 126 898,99 zł. 
 

10% / 10% 

3. Dz. 900 rozdz. 90095 § 605 0 7 9  
zad. 15-068/IU  

 
Budowa miejskiego placu zabaw na 
terenie Ogródka Jordanowskiego 
przy ul. Stalmacha w Raciborzu 

 

1 133 268,00 1 121 221,66 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 
2020.  
W 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę 
robót budowlanych, którym została firma pn. BRUKI TRAWIŃSKI Sp. z 
o.o. z Raciborza.  
W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację terenu Ogrodu 
Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha w Raciborzu. 
W 2018 r. wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody                       
i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża 
chodnikowe, wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie, część 
podbudowy pod nowe nawierzchnie, częściowy remont budynku szaletów 
w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, dociepleniowych, 
instalacyjnych i dekarskich. 
W I połowie 2019 r. wykonano dalszą część chodników i podbudów pod 
nawierzchnie z tworzyw sztucznych, instalację oświetlenia terenu, część 
nasadzeń. 
W II połowie 2019 r. wykonano montaż większości urządzeń 
zabawowych, wykonano nawierzchnie z kostki, poliuretanu, trawy z rolki, 
mat przerostowych. Zakończono wykonywanie nasadzeń. Wykonano 
remont pergoli. 
W 2020 r. wykonano roboty wykończeniowe w budynku szaletów, 
wykonano pozostałe elementy zagospodarowania terenu, zamontowano 
wszystkie urządzenia zabawowe i elementy wyposażenia parkowego: 
ławki, stoliki, kosze na śmieci, leżaki, ściankę do wyświetlania filmów, 
ogród wertykalny, wykonano pozostałe nasadzenia. 

100% / 100% 
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Całkowita wartość zadania wyniosła 3 055 246,65 zł. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy                       
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069E/17-00 zawartej w dniu 
26.09.2018 r. 
Zadanie zakończone. 
 

4. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 
zad. 17-029/IU 

 
Przebudowa przepompowni wód 

deszczowych przy ul. 1 Maja 

93 234,00 93 234,00 Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej                  
na budowę przepompowni wód deszczowych przy ul. 1 Maja w 
Raciborzu. 
W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę 
dokumentacji, którym została Pracownia Projektowa „PROEKO” mgr inż. 
Wojciech Brewczyński z siedzibą w Rybniku.  
Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: 
 przebudowę sieci kanalizacji deszczowej z rur DN1000 mm na 

średnicę DN1400 mm na długości ok. 127 m, 
 budowę kolektora ciśnieniowego DN450 mm wraz z wylotem do 

rzeki długości ok. 376 m, 
 budowę przepompowni wód deszczowych  o wydajności ok. 500 l/s.  
Wartość podpisanej umowy: 93 234,00 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100% / 100% 

5. Dz. 900 rozdz. 90002 § 605 0 7 9  
zad. 17-103/IU 

 
Budowa punktu selektywnej Zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK)         
w miecie Racibórz 

 

584 271,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2021. 
Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD”  Sp. z 
o.o. z siedzibą w Raciborzu.   
Zakres robót związanych z budową PSZOK obejmuje: 

1. Roboty ogólnobudowlane: 
 wycinka drzew i krzewów, 
 roboty rozbiórkowe elementów i konstrukcji betonowych,  
 niwelacja terenu, 
 wykonanie fundamentów betonowych i żelbetowych pod kontener 

socjalno - biurowy i kontenery na popiół i gruz, 
 montaż kontenera socjalno-biurowego, wagi samochodowej i 

kontenerów do segregacji odpadów. 
2. Roboty związane z wykonaniem nawierzchni placu PSZOK: 

 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na 
podbudowie z kruszywa ok. 1543 m², 

0% / 0% 
 



 20 

 wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z      
kruszywa ok. 17 m², 

 wykonanie terenów zielonych ok. 360 m². 
3. Budowę wewnętrznych sieci i instalacji wod-kan: 

 wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej do odwodnienia placu 
PSZOK, 

 przyłącze wody do kontenera socjalno-biurowego, 
 przyłącze kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalno-biurowego. 

4. Budowę zasilania elektroenergetycznego kontenera biurowego, wagi 
samochodowej oraz instalacji oświetleniowej i punktów świetlnych. 

5. Budowę wizyjnego systemu kontroli PSZOK. 
W dniu 08.09.2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. 
Termin zakończenia prac: 30.06.2021 r. 
Wartość podpisanej umowy: 1 123 256,21 zł. 
 

6. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 
zad.  18-019/IU  

 
Modernizacja systemu kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. 

Dolnej w Raciborzu 
 

785 831,00 121 272,83 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2020. 
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w następującym 
zakresie: 
 budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³), 
 przebudowa fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową 

wylotu  do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej 
skarpie, 

 zwiększenie przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie 
D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm, 

 przebudowa linii i słupa sieci elektroenergetycznej kolidujących                    
z projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania                     
ul. Dolnej i ul. Gdańskiej. 

Wykonawcą robót budowlanych wybranym w drodze przetargu 
nieograniczonego zostało konsorcjum firm, którego liderem jest Firma 
Budowlana D-ART Damian Ogrodowski z siedzibą w Jankowicach. 
Wartość podpisanej umowy: 1 627 535,51 zł. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Trwają czynności odbiorowe. 
 

15% / 100% 

7. Dz. 900 rozdz. 90095 § 605 0 7 9 
zad. 19-061/IU  

 
Zagospodarowanie bulwarów 

999 890,00 0,00 
 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 
2021. 
Na podstawie opracowanej w 2019 r. dokumentacji projektowej rozpisano 
przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 10.06.2020 

0% / 0% 
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nadodrzańskich - lewy brzeg Odry r. zawarto umowę z wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo 
Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z Raciborza.  
Zakres zadania obejmuje: 
 Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m po koronie wału od 

przejazdu wałowego w kierunku zachodnim, do zjazdu na dolną część 
ciągu pieszo-rowerowego z kostki grubości 8 cm. 

 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości średniej 3,6 m i 
wymiana nawierzchni przejazdu przez wał z dojazdem do slipu z 
kostki grubości 8 cm. 

 Wykonanie schodów terenowych. 
 Wymiana istniejących schodów zejściowych z terenu Placu 

Mostowego. 
 Montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym. 
 Montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na 

śmieci oraz grilli betonowych. 
W dniu 30.07.2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy. 
Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 30.09.2021 r.  
Umowna wartość robót budowlanych wynosi 1 949 764,12 zł .  
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy                       
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.02-24-02G0/19-00 zawartej w 
dniu 09.07.2020 r. 
 

8. Dz. 900  rozdz. 90095 § 6050 
zad. 20-022/KM BO 

 
Razem zmieńmy Park im. Miasta 

Roth 
 

448  910,00 
 
 

0,00 Zakres zadania obejmuje: 
 remont nawierzchni alejek asfaltowych w granicach ich starych 

przebiegów wraz z wymianą starych betonowych obrzeży: powierzchnia 
alejek – 1600m², długość – 640 mb, zagospodarowanie zieleńców – 640 
m², 

 montaż zdroju parkowego, 
 montaż siedzisk drewnianych na murku kamiennym wzdłuż ul. 

Opawskiej – 6 szt. 
Trwa procedura wyboru wykonawcy prac w formule zaprojektuj i 
wybuduj.  
 

0% / 0% 

9. Dz. 900  rozdz. 90002 § 605 0 7 9 
zad. 20-039/KM 

 
Budowa punktu selektywnej zbiórki 

48 216,00 
 
 
 

48 216,00 W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pod nazwą: "Budowa 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście 
Racibórz - II etap inwestycji"  

100% / 100% 
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odpadów (PSZOK) w mieście 
Racibórz - II etap inwestycji 

 

Wykonawcą wyłonionym w drodze procedury przetargowej była firma 
Heko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jugosławiańskiej 41. 
Wartość podpisanej umowy:  30.627,00 zł. 
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie projektu umowy 
operatorskiej na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w ramach realizacji zadania "Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - II etap 
inwestycji" oraz przygotowanie prognozy rekompensaty i metodologii 
kalkulacji rekompensaty. 
Wykonawcą była firma Creative Tower Paweł Gałecki z siedzibą w 
Wilamowicach ul. Żwirki i Wigury 2. 
Wartość podpisanej umowy 17.589,00 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

 
7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 
1. Dz. 921 rozdz.92118 § 4270 

zad. 00-107/EKS 
 

Remont poszycia dachowego na 
budynku Muzeum w Raciborzu przy 

ul. Rzeźniczej 15 
 

49 761,82 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 795,90 W ramach zadania wykonano roboty polegające na wymianie papy 
termozgrzewalnej i wykonanie obróbki blacharskiej kominów w budynku 
administracyjnym Muzeum.  
Wykonawcą robót wyłonionym w zapytaniu o cenę była firma Dar-Bud 
Dariusz Wyszyński z Wojnowic. 
Zadanie realizowane było w czerwcu i lipcu 2020 r. 
Wartość wykonanych prac wynosi 15.795,90 zł. 
Zadanie zakończone. 
 

100% / 100% 

 
8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
1. Dz. 926  rozdz. 92601 § 6210 

zad. 20-058/EKS 
 

Naprawa urządzeń na Skateparku 
 

10 000,00 8 156,50 Zadanie obejmuje naprawę zużytych elementów w urządzeniach 
skateparku przy ul, Zamkowej4.  
Realizacja zadania jest prowadzona siłami własnymi.  
Przewidywany termin zakończenia:31.10.2020 r. 

82% / 55% 

 
Uwaga: 
- oznaczenie BO przy numerze zadania oznacza, że zadanie realizowane jest z Budżetu Obywatelskiego.  
 
 
Racibórz, sierpień 2020 r. 


