
zal. Nr 1 
do uzasadnienia 

do budżetu na 2013

Uzasadnienie do planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2013 r.
w Gminie Zdzieszowice

lp Nazwa zadania
Ogólny
koszt

inwestycji

r

Źródła
finanso-
-wania

Data
rozpoczęcia
/zakończ.

Zakres
rzeczowy

Celowość
planowania

zadania

1 Wykonanie 
budowy drogi na 
ul. Słowackiego w 
Zdzieszowicach/ 
przy nowo 
wybudowanym 
kościele/

400.000 Środki
własne

2013 Budowa drogi -  od 
podstaw

Przy ul. Słowackiego 
zostanie oddany nowy 
kościół, już funkcjonuje 
dom dziennego pobytu. 
Obecnie drak jest 
dojazdu do wskazanych 
miejsc

2 Zaasfaltowanie 
ul. Chopina, 
Myśliwca od ul.
K. Miarki do 
wyjazdu ze sklepu 
Biedronka oraz 
łącznika 
pomiędzy 
Chopina i 
Osadników

1.200.000 Środki
własne

2013 Frezowanie
istniejącej
nawierzchni + 
położenie dywanika 
asfaltowego

Zakres prac planowany 
jest na jednej z 
głównych dróg w 
centrum miasta. Obecny 
stan drogi stanowi 
zagrożenie dla 
korzystających z niej 
mieszkańców ze 
względu na dziury, 
ubytki i nierówności

3 Ułożenie koryt 
betonowych z 
kratą przelewowa 
na drodze 
transportu rolnego 
wzdłuż terenów 
nadleśnictwa -  III 
etap

9.247 środki 
własne -  
fundusz 
sołecki

2011-2013 Wykonanie robót 
ziemnych + 
ułożenie koryt 
betonowych

Zadanie ma na celu 
pogłębienie oraz 
przywrócenie zaoranych 
przez rolników rowów 
melioracyjnych , które 
nie odprowadzają wód 
deszczowych z 
miejscowości Oleszka ,



ale powodują zalewanie 
posesji w miejscowości 
Jasiona.

4 Uzbrojenie odnogi 
ulicy Góry św. 
Anny oraz 
ul.Pionierów w 
Zdzieszowicach

900.000 Środki
własne

2013 Wykonanie
kanalizacji
sanitarnej,
deszczowej,
położenie
wodociągu

Wskazane tereny są 
przeznaczone pod 
budownictwo 
jednorodzinne. 
Planowany zakres prac 
jest niezbędny

5 Wykupy gruntów 30.000 Środki
własne

2013 Zapłata zgodnie z
wyceną
rzeczoznawcy

Zabezpieczenie 
środków jest konieczne 
ze względu na potrzeby 
wykupy gruntów pod 
realizowane zadania i 
inwestycje

6 Wykonanie 
podłączenia 
dwóch rur 
spustowych do 
kanalizacji 
deszczowej

40.000 Środki 
własne - 
fundusz 
sołecki

2013 Wykonanie 
podłączenia- 
montaż rur 
spustowych

Wody opadowe ściekają 
bezpośrednio po ścianie 
pod fundamenty 
budynku, powodują 
zawilgocenie -  budynek 
UMiG

7 Zakup licencji 
oprogramowania 
do prowadzenia 
ewidencji gruntów 
i budynków GEO- 
INFO 6 Gamma

1.05.2000 Środki
własne

2013 Zakup licencji Oprogramowanie jest 
niezbędne dla 
prawidłowego i 
sprawnego 
funkcjonowania

Budowa budynku
wielofunkcyjnego
w Krępnej -
wykonanie
zagospodarowania
wokół budynku
wielofunkcyjnego

23.338 środki 
własne - 
fundusz 
sołecki

2012-2013 -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 Bud. budynku 
wielofunkcyjnego 
w Januszkowi 
-wymiana stolarki 
okiennej, doposaż, 
pomieszczeń

24.592 środki 
własne - 
fundusz 
sołecki

2012-1013 - wymiana stolarki 
okiennej
-zakup grzejników 
gazowych

Wymiana stolarki 
okiennej jest konieczna 
ze względu na duże 
ubytki ciepła, 
wyposażenie w 
grzejniki gazowe ma na



zaplecza w 
grzejniku gazowe 
oraz montaż 
klimatyzacji na 
dużej sali

celu zabezpieczenie 
przed zamarzaniem w 
czasie mrozów

10 zakup zmywarko-
wyparzacza
gastronomicznego

31.05.500 środki
własne
środki
własne -
fundusz
sołecki

2013 Zakup Zmywarko-wyparzacz 
jest niezbędny celem 
zachowania należytej 
higieny i czystości 
naczyń w których są 
podawane i 
przygotowywane 
posiłki dla dzieci

11 Zagospodarowa
nie dz.279/5 KM3 
Rozwadza w 
zakresie małej 
architektury

24.592 środki 
własne - 
fundusz 
sołecki

2012/2013 Nasadzenie 
krzewów 
ozdobnych, 
wykonanie 
parkanu, 
utwardzenie 
powierzchni w 
obrębie ścieżek

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

12 Wykonanie 
ogrodzenia placu 
zabaw w Jasionej

14.755 środki 
własne - 
fundusz 
sołecki

2012/2013 Wykonanie 
ogrodzenia placu 
zabaw

Ogrodzenie placu 
zabaw zwiększy 
bezpieczeństwo 
bawiących się dzieci

13 budowa parkingu 
w rejonie 
ul. Ogrodowej 
w Żyrowej

24.000 środki
własne-
fundusz
sołecki

2012/2013 wykonanie parkingu 
z kostki/ 
podbudowa + 
ułożenie kostki i 
krawężników/

Wykonanie parkingu 
zapewni bezpieczne 
parkowanie i 
korzystanie z dróg, 
które dotychczas są 
zastawiane parkującym 
i samochodami

14 Rewitalizacja 
Parku Miejskiego

300.000 Środki
własne
GFOŚ

2013 Wycinka starych 
drzew, wykonanie 
nowych nasadzeń, 
drzewa i krzewy 
ozdobne,
zagospodarowanie 
terenów zielonych

Park miejski został 
przekazany gminie w 
latach 80-tych, 
dotychczas wykonane 
zostały tylko drobne 
prace remontowe 
.Niezbędnym jest 
wykonanie 
kompleksowej 
modernizacji

15 Wykonanie
kolektora

154.000 Środki 
własne -

2013 Prace ziem ne, 
zabudowa kolektora

Wykonanie zadania ma 
na celu umożliwienie



kanalizacji 
sanitarnej -  
odnoga
ul. Fabrycznej / 
posesja nr. 15 / 1 
ulicy Górnej / 
posesja nr 1

GFOŚ przyłączenia się do 
kanalizacji sanitarnej 
właścicielom 
budynków, którzy 
dotychczas korzystają z 
szamb

Zdzieszowice, 22 stycznia 2013r.


