Informacja na temat inwestycji gminnych
 Przebudowa drogi gminnej nr 006806F Wschowa -Buczyna (Papiernia) łączącej
ul. Wolsztyńską we Wschowie z drogą powiatową nr 1012F.
Wartość umowy: 1 201 139,72 zł brutto.
Nadzór inwestorski: 10 947,00 zł brutto
Autoryzacja zmian do projektu: 1 230,00 zł brutto.
Termin wykonania: 15.10. 2020 r.
Zakończono.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania: 903 970,00 zł
 Budowa budynku garażowego OSP w Konradowie. Zadanie realizowane w ramach WPF.
„Roboty instalacyjne związane z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
przyłącza kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie OSP w Konradowie”.
Wartość umowy: 41 083,07 zł brutto.
Nadzór inwestorski: 615,00 zł brutto.
Termin wykonania: 30.09.2020 r.
W trakcie realizacji.
 Budowa drogi gminnej nr 104037F ulicy 17 Pułku Ułanów wraz z łącznikiem z drogą
powiatową
nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie.
„Budowa nawierzchni ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: 17 Pułku Ułanów i Polnej we
Wschowie wraz z budową linii oświetlenia drogowego i budową sieci kanalizacji
deszczowej”.
Wartość umowy: 2 163 038,26 zł brutto.
Nadzory inwestorskie: 18 501,66 zł brutto.
Termin wykonania: 27.11.2020 r.
Przekazano plac budowy.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania 1 730 430,61 zł
 Budowa trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ul. Nowy
Rynek we Wschowie.
„Przebudowa ulic w rejonie Nowy Rynek we Wschowie- (Droga Nr 1-od km 0+000 do km
0+102, Droga Nr 2-od km 0+000 do km 0+134, Droga Nr 3- od km 0+000 do km 0+079)
wraz z budową oświetlenia drogowego”.
Wartość umowy: 657 036,18 zł brutto.
Nadzory inwestorskie: 9 110,61 zł brutto.
Termin wykonania: 20.11.2020 r.
Przekazano plac budowy.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania: 422 866,80 zł
 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Tylewice. Zadanie realizowane
w ramach WPF.
„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej
w Tylewicach”. Wartość umowy: 14 760,00 zł brutto.

Termin wykonania: 31.03.2020 r. Zakończono.
W najbliższym czasie zostanie zawarta umowa na opracowanie projektu technicznego
budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wartość wg oferty 116 850,00 zł brutto.
 Przebudowa Kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we
Wschowie.
Wartość umowy: 719 274,22 zł brutto.
Nadzór inwestorski: 4 124,00 zł brutto.
Termin wykonania: 15.10.2020 r.
Przekazano plac budowy.
Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu SPORTOWA POLSKA.
Kwota dofinansowania: 356 040,74 zł brutto
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa. Zadanie
realizowane w ramach WPF.
Inwestycja pn.: ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie
Wschowa w zakresie dokończenia prac budowlano-instalacyjnych” realizowana przez
nowego wykonawcę po rozwiązaniu umowy z Firmą Wikont
Prace wykonywane przez Przedsiębiorstwo Technicznego inż. Stanisław Snela z siedzibą
w Śmiglu zostały zakończone w terminie zgodnie z umową.
Wartość umów: 2.680.467,85 zł brutto
Termin wykonania: - Szkoła Podstawowa nr 1 - 20.04.2020 r. Zakończono.
- Przedszkole nr 5 - 30.04.2020 r. Zakończono.
- Szkoła Podstawowa nr 2 - 30.05.2020 r. (Do dnia odbioru nie zostało
wykonane przez ENEA S.A. przyłącze energetyczne z przyczyn nie
zależnych od stron, które jest niezbędne dla uruchomienia całej
instalacji fotowoltaicznej. Po wykonaniu przyłącza Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia podłączy i uruchomi
instalację.)
Obecnie trwają formalności w ENEA Operator związane
z przyłączeniem instalacji odbiorczej do sieci.
Do dnia 31 sierpnia 2020 roku przedsięwzięcie zrealizowano na wartość:
9 884 015,61 zł brutto
Wydatki do poniesienia: 153 815,835 zł
Koszt realizacji inwestycji wyniesie: 10.037 831,445 zł brutto
Kara w postaci zmniejszenia dotacji za naruszenie procedur przetargowych wyniosła
474. 311,05 zł co zwiększa udział własny Gminy w kosztach inwestycji.
Zwiększenie kosztów realizacji inwestycji spowodowane jest również min. koniecznością
wykonania robót zabezpieczających i robót dodatkowych.
Zwiększony udział Gminy w kosztach realizacji inwestycji wyniesie: 1 025 921,635 zł
 Rewitalizacja terenów zielonych we Wschowie obejmująca: Park Wolsztyński, Park nad
Stawami i tereny wokół murów miejskich. Zadanie realizowane w ramach WPF.
Ogłoszono konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji rewitalizacji
terenów zieleni w przestrzeni publicznej miasta Wschowy.
Termin składania prac konkursowych 30.09.2020 r.

 Przebudowa ulic: Wolsztyńska, Niepodległości, Ks.A.Kostki, Bohaterów Westerplatte we
Wschowie. Zadanie realizowane w ramach WPF.
Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej przebudowy ulic Wolsztyńska, Niepodległości,
Ks.A.Kostki, Bohaterów Westerplatte. Kwotę 30 000,00 zł przeznacza się na nagrody w
w/w konkursie.
 Rewitalizacja basenu kąpielowego zlokalizowanego przy ul. Sportowej we Wschowie.
Trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
Rewitalizacji Basenu Miejskiego we Wschowie wraz z otoczeniem.
 Budowa chodnika w Przyczynie Dolnej w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
„Opracowanie projektu budowlanego chodnika wraz ze zjazdami w Przyczynie Dolnej”.
Wartość umowy: 4 674,00 zł brutto.
Termin wykonania: 31.05.2020 r.
Zakończono.
 Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia. Zadanie realizowane w ramach WPF.
Kwota zaplanowana w budżecie w wysokości 50 000,00 zł przeznaczona jest na I transze
wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej.
Procedura wyłonienia projektanta i podpisania umowy odbędzie się w październiku.
 Modernizacja Sali Wiejskiej w Lginiu w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
„Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach kuchennych budynku Sali Wiejskiej
w Lginiu-II etap”.
Wartość umowy: 59 864,31 zł brutto.
Termin wykonania: 31 lipca 2020 r.
Zakończono.
 Modernizacja Sali wiejskiej w Hetmanicach w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
„Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu magazynowym w budynku Sali
Wiejskiej
w Hetmanicach”.
Wartość umowy: 8 455,62 zł.
Termin wykonania 31.10.2020 r.
W trakcie realizacji.
 Remont Sali wiejskiej w Łysinach w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
„Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach budynku Sali Wiejskiej w Łysinach”.
Wartość umowy: 17 979,02 zł brutto.
Termin wykonania 30.11.2020 r.
W trakcie realizacji.
 Modernizacja Sali Wiejskiej w Siedlnicy w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
Wartość umowy: 9 891,13 zł brutto.
Termin wykonania: 31.10.2020 r.

W trakcie realizacji.
 Remont Sali Wiejskiej w Tylewicach w ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
„Roboty remontowo-budowlane związane z cyklinowaniem i lakierowaniem podłogi
pomieszczenia głównego w budynku Sali Wiejskiej w Tylewicach”.
Wartość umowy: 6 419,30 zł brutto.
Termin realizacji: 31.07.2020 r.
Zakończono.
„Roboty malarskie elewacyjne budynku Sali Wiejskiej w Tylewicach”.
Wartość umowy: 6 844,58 zł brutto.
Termin wykonania: 20.10.2020 r.
W trakcie realizacji.
 Utwardzenie terenu wokół budynku Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce w
ramach ustawowego funduszu sołeckiego.
Wartość umowy: 10 608,53 zł brutto.
Termin wykonani: 30.06.2020 r.
Zakończono.
 Montaż urządzeń zabawowych i altany drewnianej w Nowej Wsi w ramach pomocniczego
funduszu sołeckiego.
Wartość umów: 2 949,99 zł brutto.
Termin wykonania 31.07.2020 r.
Zakończono.
 Montaż urządzeń zabawowych w Kandlewie w ramach pomocniczego funduszu
sołeckiego.
Wartość umowy: 2 100,00 zł brutto.
Termin wykonania: 31.07.2020 r.
Zakończono.
 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wygnańczycach w ramach ustawowego
funduszu sołeckiego.
„Montaż urządzeń zabawowych w Wygnańczycach”.
Wartość umów: 2 640,00 zł brutto.
Termin wykonania: 31.07.2020 r.
Zakończono.
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