
LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

Okres realizacji

1. 5.06.2013 31.12.2013

2. 26.03.2013 15.07.2013

3 14.05.2013 31.08.2013

4 09.05.2013 16.05.2013

Stopie ń zaawansowania realizacji wydatków maj ątkowych  na dzie ń 
30.06.2013

Data rozp. Data zak.

PB-W sieci wodociągowej 
przy ul.Solarnia 

Projekt sieci wodociągowej o średnicy 110mm wraz z przyłączami do 
budynków oraz węzłami wodomierzowymi

Budowa wodociągu przy ul. 
Kolejowej

Budowa odcinka sieci wodociągowej Ø110mm, Ø90mm, Ø63mm 
wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi

Budowa wodociągu przy ul. 
Orzeskiej

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110mm – 
dł. 1583mb  wraz z przyłączami do budynków o średnicy zewnętrznej 
40mm, dł. 578mb oraz węzłami wodomierzowymi

Modernizacja instalacji 
wody zimnej w budynkach 
9,11,13 przy ul. Żabik

Modernizacja przyłącza wodociągowego z podziałem na 3 niezależne 
węzły wodomierzowe przy ul. Żabik 9,11,13



5 - -

6 - - -

7 - - -

8 8.05.2013 27.09.2013

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych       PB-
W modernizacja drogi 
powiatowej - ul.Zamkowa (poł z 
A1)

Projekt modernizacji ul. Zamkowej na odcinku od projektowanego 
ronda w rejonie kopalni do granicy gminy z Czerwionką Leszczyny

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych                
PB-W przebudowy 
skrzy żowania ul.Chudowskiej z 
Kolejowa w Ornontowicach

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych                
 Modernizacja odcinka 
chodnika przy drodze 
powiatowej ul. Zamkowa

PB-W modernizacji 
ul.Zamkowa (połączenie z 
A1)

Projekt modernizacji ul. Zamkowej na odcinku od projektowanego 
ronda w rejonie kopalni do granicy gminy z Czerwionką Leszczyny



9 - - -

10 - - -

11 Projekt oraz zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego 27.05.2013 31.07.2013

15 - - -

17 28.02.2013 8.03.2013

19 01.07.2013 14.08.2013

Modernizacja odcinka 
chodnika przy ul.Zamkowej

PB-W przebudowa 
skrzyżowania ul. 
Chudowska z Kolejową 

Zmiana docelowej 
organizacji ruchu 
drogowego w rejonie Żabik 
i Bukowej

PB-W prac 
modernizacyjnych dachu i 
elewacje budynku Urzędu 
Gminy

Opracowanie analizy 
technicznej dla projektu 
pod nazwą 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu - 
elnclusion

Opracowania analiz technicznych dla projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion; ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU 
OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 
8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Wykonanie dróg 
ewakuacyjnych dla 
budynków jednostek 
oświatowych : etap I – 
Przedszkole

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dróg ewakuacyjnych, 
wydzielenie pożarowe budynku oraz obudowa pożarowa klatek 
schodowych w przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Gminie 
Ornontowice



24 - - -

25 Projekt kanalizacji deszczowej o średnicy D300 i długości ok. 200 m 8.05.2013 29.11.2013

26 - - -

27 06.06.2013 14.06.2013

28 - - -

LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

Okres realizacji

Budowa oświetlenia 
ul.Bujakowska

Wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy 
kanalizacji deszczowej przy 
ul. Zwycięstwa w rejonie 
kościoła

PB-W kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w rejonie ul. 
Zamkowej

Wykonanie piłkochwytu na 
boisku sportowym przy 
ul.Zwycięstwa 

Realizacja zadania obejmuje wykonanie piłkochwytu o długości 63mb 
i wysokości 6m wykonanego ze słupów aluminiowych 80x80 mm, 
lakierowanych, pokrytych siatką PP bezwęzłową o średnicy linki 3mm, 
zieloną oraz bramę wjazdową w kolorze żółtym.

Budowa ogrodzenia w 
rejonie ul. Żabik 9

Informacja o przebiegu realizacji przedsi ęwzięć o których mowa w art.. 
226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzie ń 30.06.2013



LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 

2 24.05.2013 31.07.2015

3

4 - -

Data rozp. Data zak.

Rewitalizacja obiektu - Park 
gminny Ornontowice Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zintegrowany system 
zarządzania gminami Powiatu 
Mikołowskiego i Powiatem 
Mikołowskim w oparciu o 
system informacji o terenie 
(GIS)

Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka 
A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiątkowej

III kwartał 
2008

II kwartał 
2013

Budowa sieci 
szerokopasmowego dla 
społeczeństwa informacyjnego 
na terenie Gmin Górnego Śląska 
wraz z punktami dostępu HOT-
SPOT

Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. 
Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 16 
punktów kamerowych



5 Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d 12.03.2009 31.12.2013

6 18.06.2009 31.12.2013

PB-W Oczyszczalni 
Ornontowice - Północ

PB-W kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Gminie 
Ornontowice 

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na 
terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 
44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej 



7 02.08.2012 29.03.2013

8 01.12.2008 30.11.2013

9 26.03.2013 25.09.2013

10 13.11.2012 19.07.2013

PBW przebudowy drogi do 
oczyszczalni Ornontowice 
Południe wraz z miejscami 
postojowymi

Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m 
wraz z miejscami postojowymi

Silesia-Net - budowa 
społeczeństwa 
informacyjnego w Subregionie 
Centralnym Województwa 
Śląskiego : Powiat Mikołowski 
oraz gminy Powiatu 
Mikołowskiego (Mikołów, 
Łaziska Górne, Orzesze, 
Ornontowice, Wyry)

Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i 
założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci 
teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego";Opracowanie 
programu Funkcjonalno-Użytkowego"

"Świątynia Dumania" - Park 
Archanioła w Ornontowicach

Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów 
komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia 
zieleni.

Termomodernizacja budynku 
na boisku sportowym. 

Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym 
(stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią 
gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m2; 
kubatura 1775,49m3; pow. użytkowa 404,47m2 



11 02.08.2012 29.03.2013PBW ul.Grabowej Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 
180 mb i szer. 6 m


