SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
ZA OKRES OD 03 LISTOPADA 2008 DO 22 grudnia 2008
1. Remont wejścia do siedziby Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Zgodnie z planem na ukończeniu są prace remontowe wejścia do siedziby Urzędu
Miejskiego w Książu Wlkp.
Wykonawcą jest Zakład Remontowo Budowlany Marian Janicki; Cielcza
ul. Cmentarna 8a ; 63-200 Jarocin.
Koszt związany z pracami wykonawczymi inwestycji wyniósł 159 675,86 zł brutto.
W trakcie realizacji zadania wynikły prace dodatkowe związane z wymianą szafek
przeciwpożarowych oraz z wymianą oświetlenia. Koszty dodatkowe to 9 000,00 zł brutto.

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Książu Wlkp. - Orlik 2012
W dniu 12.12.2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
Departamencie Sportu i Turystyki zostały złożone wymagane dokumenty aby znaleźć się na
liście beneficjentów na rok 2009 programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 związanego
z realizacją inwestycji pt.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Książu Wlkp. Orlik 2012”. Wniosek otrzymał wstępną aprobatę.
Założeniami programu jest dofinansowanie inwestycji w kwocie 666 000 zł. (brutto)
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowa Drugiego
W dniu 04.12.2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska zostały złożony
wniosek preselekcyjny w ramach konkursu dla działania 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa
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4. Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne, dołożenie nowych
punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
W dniu 10.12.2008 r. została podpisana umowa z Enea SA z siedzibą w Poznaniu na
realizację inwestycji „Wymiana lamp oświetlenia drogowego na energooszczędne,
dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze powiatowej nr 4079P
W dniu 05.12.2008 r. dokonano odbioru zbudowanego chodnika wraz w kanalizacją
deszczową przy drodze powiatowej nr 4079P od km 3+140do km 3+447 w miejscowości
Kiełczynek.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 107 198,69 zł brutto. Gmina Książ Wlkp.
udzieliła Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w kwocie 50 000,00 zł na realizację
tego przedsięwzięcia.
6. Modernizacja chodnika przy drodze powiatowej nr 4086P w Chwałkowie Kościelnym
W dniu 15.12.2008 r. dokonano odbioru zmodernizowanego chodnika przy drodze
powiatowej nr 4086P od km 4+446 do km 4+710,20 w miejscowości Chwałkowo
Kościelne.
Koszt prac wykonawczych wyniósł 34 546,8 zł brutto.
Gmina Książ Wlkp. przekazał Powiatowi Śremskiemu materiały budowlane o wartości:


kostkę betonową „DOMINO” w ilości 402,00 m2



krawężnik betonowy (15x30x100) 264 szt.

6 280,56 zł brutto



obrzeże betonowe (6x20x100) 273 szt.

2 930,93 zł brutto

Łącznie przekazano materiały o wartości:
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15 099,12 zł brutto

24 310,61 zł brutto

