zal. Nr 1
do uzasadnienia
do budżetu na 2014

Uzasadnienie do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 r.
w Gminie Zdzieszowice

lp

Nazwa zadania

Ogólny
Źródła
koszt
finansoinwestycji -wania

Data
rozpoczęcia
/zakończ.

Zakres
rzeczowy

Celowość
planowania
zadania

Budowa drogi - na
istniejącej
podbudowie, jej
wyrównanie,
ułożenie 2 warstw
asfaltu.
okrawężnikowanie i
montaż oświetlenia

Ulica Jagodowa stanowi
teren na którym obecnie
rozbudowuje
się
budynki mieszkalne. W
związku
z
tym
wykonanie
drogi
dojazdowej
jest
niezbędne

1

Budowa drogi
wraz z
oświetleniem na
ul.Jagodowej w
Żyrowej

2

Ułożenie koryt
9.365
betonowych z
kratą przelewowa
na drodze
transportu rolnego
wzdłuż terenów
nadleśnictwa - IV
etap

środki
własne fundusz
solecki

3

Wydatki na zakup 450.000
a k cji, wniesienie
wkładów do Sp.z
o.o. W iK w Z dzcach

Środki
własne

2014

Wniesienie
wkładów
na
budowę kolektora
kanalizacji
sanitarnej / wkład
gminy/

4

Wykupy gruntów

Środki
własne

2014

Zapłata zgodnie z Zabezpieczenie
wyceną
środków jest konieczne
rzeczoznawcy
ze względu na potrzeby
wykupy gruntów pod
realizowane zadania i
inwestycje

742.000 Środki
własne

30.000

2014

20112014

Wykonanie
ziemnych
ułożenie
betonowych

robót Zadanie ma na celu
+ pogłębienie
oraz
koryt przywrócenie zaoranych
przez rolników rowów
melioracyjnych,
które
nie odprowadzają wód
deszczowych
z
miejscowości Oleszka ,
ale powodują zalewanie
posesji w miejscowości
Jasiona.
Budowa
kolektora
stanowi część zadania
budowy
kanalizacji
sanitarnej
w
miejscowości
Januszkowice
połączenie
z
oczyszczalnią ścieków

5

Wykonanie
klimatyzacji w 3
pomieszczeniach
biurowych na I
piętrzę w starej
części urzędu

22.000

Środki
własne

2014

Montaż
urządzeń W czasie panujących
klimatyzacyj ny ch
upałów i w związku z
korzystaniem z sieci
komputerowej wysokie
temperatury w
pomieszczeniach nie
pozwalają na efektywną
prace

6

wykonanie
15.000
podłączenia
wodnokanalizacyjnego w
budynku urzędu (w celu
podłączenia
zmywarki)

Środki
własne

2014

wykonanie
w budynku urzędu brak
podłączenia wodno- jest możliwości mycia
kanalizacyjnego
naczyń, posiadamy
tylko umywalki do
mycia rąk.
Zainstalowanie
zmywarki jest
nieodzowne- podczas
sesji RM wykorzystuje
się ok. 50 szklanek i
filiżanek

7

Zakup licencji
oprogramowania
firmy SIGNITYmoduł opł

Środki
własne

2014

Zakup licencji

Oprogramowanie jest
niezbędne dla
prawidłowego i
sprawnego
funkcjonowania

8

Budowa budynku 23.904
wielofunkcyjnego
w Krępnej wykonanie
zagospodarowania
wokół budynku
wielofunkcyj nego

środki
2012-2014
własne fundusz
sołecki

-wyrównanie terenu
wokół budynku
-utwardzenie
nawierzchni
-wykonanie
bezpiecznych dojść
- wykonanie
utwardzonej płyty
jako miejsca imprez
plenerowych

Wykonanie zadania ma
na celu poprawę
warunków użytkowania
obiektu, względy
bezpieczeństwa i
estetyki

9

25.242
Bud. budynku
wielofunkcyjnego
w Januszkowi
-wymiana stolarki
okiennej

środki
2012-1014
własne fundusz
sołecki

- wymiana stolarki
okiennej

Wymiana stolarki
okiennej jest konieczna
ze względu na duże
ubytki ciepła,

10

7.201
Wykonanie
przyłącza
energetycznego
oraz modernizacja
ogrzewania w
świetlicy wiejskiej
(budynek OSP)

środki
2014
własne
środki
własne fundusz
sołecki

Wykonanie
przyłącza,
modernizacja mało
efektywnego i
generującego
wysokie koszty
ogrzewania

Wykonanie prac jest
niezbędnym celem
prawidłowego
rozliczania pomieszczeń
OSP oraz świetlicy
wiejskiej

9.500

11

zakup
kserokopiarki

12

8.000

środki
własne

2014

zakup kserokopiarki Ciągłe naprawy
kserokopiarki generują
koszty ponadto
deorganizują pracę
BAEO

Zagospodarowa 126.142
nie dz.279/5 KM3
Roz wad za w
zakresie małej
architektury

środki
własne
w tym
fundusz
sołecki

2012/2014

Nasadzenie
krzewów
ozdobnych,
wykonanie
parkanu,
utwardzenie
powierzchni w
obrębie ścieżek

nasadzenie krzewów
ozdobnych
- wykonanie parkanu
- utwardzenie
powierzchni w zakresie
ścieżek

13

Dokończenie
ogrodzenia
ogrodzenia placu
zabaw w Jasionej

środki
2012/2014
własne fundusz
sołecki

Dokończenie
ogrodzenia placu
zabaw

Ogrodzenie placu
zabaw zwiększy
bezpieczeństwo
bawiących się dzieci

14

Zagospodarowani 60.000
e terenu wokół
Żłobka
samorządowego
(wykonanie
nasadzeń i
trawników)

środki
2014
własne -

Wykonanie
nasadzeń i
trawników wokół
budynku

Wykonanie nasadzeń i
trawników na na celu
umożliwienie dzieciom
przebywania na
powietrzu

15

Przebudowa
budynku Żłobka
(zmiana systemu
podgrzewania
wody z
ogrzewania
węglowego na
ogrzewanie
gazowe

400.000

Środki
własne

2014

Zmiana systemu
Zadanie ma na celu
podgrzewania wody wyeliminowanie w
okresie letnim
podgrzewania wody
poprzez kocioł
grzewczy opalany na
opał stały

16

Zakup
wieloosobowego
wózka
dziecięcego

6000

Środki
własne

2014

zakup

Zakup wózka umożliwi
wyprowadzanie na
spacer najmłodszych
podopiecznych Żłobka

17

Przebudowa
kolektora
kanalizacji
sanitarnej odnoga ulicy
Fabrycznej do
posesji 5 i 7

100.000

Środki
własne

2014

Wymiana
niedrożnego
(załamanego)
kolektora
kanalizacji
sanitarnej

Wykonanie zadania ma
na celu podłączenie do
kanalizacji budynku nr
7 oraz przebudowę
podłączenia do budynku
nr 5

8.020

18

Zakup zestawu
nagłaśniającego

10.000

środki
własnefundusz
sołecki

2014

zakup zestawu

podczas obecnie
organizowanych imprez
nagłaśnianie
każdorazowo stanowi
odrębny wydatekzakup własnego
pozwoli na
zmniejszenie kosztów

19

przebudowa
boiska
sportowego w
Krępnej

250.000

środki
własne

2012-2014

wykonanie
ogrodzenia,
wykonanie
ośw ietlenia, trybun
i kabin dla
gospodarzy i gości

Istniejące boisko nie
spełnia podstawowych
wymogów, zarówno
płyta boiska jak również
otoczenie wymagają
przebudowy

20

wykonanie ścieżki 795.100
spacerowodydaktycznej
wokół Jezior w
Januszkowicach

środki
własne

2014

Wykorytowanie,
utwardzenie i
okrawężnikowanie

Ścieżka powstanie
wokół terenów
rekreacyjnych, zapewni
atrakcję zarówno dla
mieszkańców j ak
również
odwiedzających Jest
zaprojektowana wokół
ciekawych przyrodniczo
terenów

Zatwierdził
Zdzieszowice, 19 grudnia 2013r.
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