zał nr 1
do uzasadnienia do
budżetu na 2015 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2015 roku zadań inwestycyjnych
w Gminie Zdzieszowice

Lp

Nazwa zadania

Ogólny
Źródła
Data
Zakres rzeczowy
koszt
finansow rozpoczęcia
inwestycji
ania
/
zakończeni
a

Celowość planowania
zadania

1. Modernizacja
ulicy Szkolnej w
Rozwadzy wraz z
łącznikiem do
drogi
wojewódzkiej nr
423

882.040

Środki
własne

2014

Modernizacja
drogi – nowa
nawierzchnia
asfaltowa,
częściowa
wymiana
krawężników,
montaż studni
chłonnych

Modernizacja tej drogi
stanowi realizację
postulatu środowiska
lokalnego, o którym
mowa jest od wielu lat.
Stan techniczny drogi
predysponuje ją do
wykonania
kompleksowej
modernizacji. Ponadto
złożony został wniosek o
dofinansowanie w
ramach Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na rok
2015. Zatem środki te
stanowią zabezpieczenie
udziału własnego Gminy.

2. Modernizacja ul.
Korfantego w
Zdzieszowicach

955.680

Środki
własne

2014

Modernizacja
drogi – nowa
nawierzchnia
asfaltowa,
częściowa
wymiana
krawężników
oraz chodników,
regulacja
urządzeń

Modernizacja tej drogi
stanowi realizację
postulatu środowiska
lokalnego, o którym
mowa jest od wielu lat.
Stan techniczny drogi
predysponuje ją do
wykonania
kompleksowej
modernizacji. Ponadto
złożony został wniosek o
dofinansowanie w
ramach Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na rok
2015. Zatem środki te
stanowią zabezpieczenie
udziału własnego Gminy.

3. Wykupy gruntów

28.000

Środki
własne

2014

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

4. Wykonanie
klimatyzacji w
nowej części
budynku na
I
piętrze

30.000

Środki
własne

2014

- montaż
indywidualnych
klimatyzatorów
w sali narad oraz
innych
pomieszczeniach
I piętra,
- rozłączenie I
piętra od układu
klimatyzacji
centralnej,

Obecny system
klimatyzacji centralnej
uległ zużyciu co
powoduje brak
wymaganej wydajności w
trakcie obrad Rady
Miejskiej. Naprawa
układu jest ekonomicznie
nieuzasadniona

5. Modernizacja i
rozbudowa
systemu
alarmowego

8.000

Środki
własne

2014

- dwie kamery
IP,
- okablowanie,
- modernizacja i
rozbudowa
centrali
alarmowej

Wykonanie zadania ma
na celu monitorowanie
wejść do budynku UM,
co wpłynie na
polepszenie
bezpieczeństwa urzędu.

6. Fundusz Sołecki 24.251,47 Środki
wsi Krępna –
własne –
Budowa budynku
fundusz
wielofunkcyjnego
sołecki
w Krępnej „Wykonanie
zagospodarowania
terenu wokół
budynku
wielofunkcyjnego
w Krępnej”

2014

- wyrównanie
terenu wokół
budynku,
- utwardzenie
nawierzchni,
- wykonanie
utwardzonego
miejsca imprez
plenerowych

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

7. Fundusz Sołecki
25937,40
wsi Januszkowice
– Budowa
budynku
wielofunkcyjnego
w Januszkowicach
- „Wymiana
stolarki okiennej i
drzwiowej”

Środki
własne –
fundusz
sołecki

2014

- wymiana
stolarki
okiennej,
– wymiana
stolarki
drzwiowej,

Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej jest
uzasadniona ze względu
na duże ubytki ciepła

Środki
własne

2014

- kompleksowa
wymiana
instalacji
sanitarnych,
- przebudowa
kotłowni

Zadanie ma na celu
kontynuację przebudowy
żłobka celem uzyskania
spodziewanej
energooszczędności oraz
polepszenia walorów

8. Przebudowa
budynku Żłobka –
II etap

574.200

funkcjonalnoużytkowych obiektu.
9. Zakup dwóch
wieloosobowych
wózków
dziecięcych

13.000

Środki
własne

2014

- dwa
Zakup ma na celu
wieloosobowe
umożliwienie dzieciom
wózki dziecięce codziennego przebywania
na świeżym powietrzu

10. Zakup
gastronomicznego
pieca gazowego

9.000

Środki
własne

2014

-gastronomiczny Zakup ma na celu
piec gazowy
zastąpienie zużytego
pieca nowym.
Podyktowane jest to
względami
bezpieczeństwa

Środki
własne

2014

- wkład do
spółki prawa
handlowego

Środki
własne –
fundusz
sołecki

2014

- montaż
Wykonanie oświetlenia
punktów
poprawi funkcjonalność
oświetleniowych placu zabaw

13. Fundusz Sołecki 15.666,19 Środki
wsi Jasiona w tym
własne –
a) dokończenie
fundusz
ogrodzenia placu
sołecki
zabaw w Jasionej,
b) wykonanie
wiaty wraz z
wyposażeniem i
utwardzeniem
podłoża,
c) utwardzenie
podłoża pod stół
do gry w tenisa.

2014

- wykonanie
ogrodzenia,
- wykonanie
wiaty,
- utwardzenie
podłoża

Wykonanie tych prac
polepszy funkcjonalność
terenów rekreacyjnych
sołectwa Jasiona.

14. Rewitalizacja
Parku Miejskiego

254.000

Środki
własne

2014

- wycinka drzew,
- nasadzenia
drzew,
- modernizacja
ścieżek,
klombów, ławek

Dalszy ciąg programu
przywracania należnego
stanu i funkcji Parku
Miejskiego w
Zdzieszowicach na
podstawie wykonanej w
roku 2012 i częściowo
tylko zrealizowanej
dokumentacji

15. Modernizacja
rowu na działce nr
311/2 w

90.000

Środki
własne

2014

- modernizacja
rowu

Zadanie stanowi
realizację postulatu
mieszkańców

11. Wniesienie
1.700.000
wkładów do Sp. z
o.o. WiK z
siedzibą w
Zdzieszowicach
12. Fundusz Sołecki
wsi Oleszka –
wykonanie
oświetlenia placu
rekreacyjnego

9.726,53

Wniesienie wkładu
umożliwi spółce
realizację zadań w
zakresie kanalizowania
sołectw Gminy
Zdzieszowice.

Zdzieszowicach

zgłaszanego przez kilka
ostatnich lat. Na rowie
tworzą się przy
intensywnych opadach
zatory powodujące
podtopienia.

Sporządził : Artur Gasz
Zatwierdził : …....................................
Zdzieszowice, 21.01.2015 r.

