zał nr 2
do uzasadnienia do
budżetu na 2015 r.

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

Lp

Nazwa zadania

Uzasadnienie celowości planowania zadania

1.

Konserwacja rowów melioracyjnych

Prowadzenie konserwacji rowów jest niezbędne
celem zachowania sprawnego funkcjonowania
systemu melioracji i odwadniania

2.

Remonty cząstkowe dróg

Drogi asfaltowe publiczne oraz drogi wewnętrzne
wymagają corocznie uzupełnienia wyrw
powstałych poprzez użytkowanie jak również
warunki atmosferyczne

3.

Naprawy chodników w mieście i
gminie

Chodniki wymagają corocznie napraw powstałych
przez użytkowanie jak również warunki
atmosferyczne

4.

Naprawy awaryjne dróg

W wyniku nieszczelnej infrastruktury oraz
wysokiego stanu wód gruntowych zdarzają się
zapadnięcia dróg, które należy usunąć w trybie
awaryjnym

5.

Remont przystanków PKS w Gminie

Przystanki autobusowe wymagają corocznych
remontów, są niszczone głównie przez wybryki
chuligańskie, ustalenie sprawców jest najczęściej
niemożliwe

6.

Zakup usług remontowych

Zasoby mieszkań komunalnych, socjalnych jak
również lokali użytkowych wymagają prowadzenia
bieżących napraw i remontów

7.

Konserwacja oświetlenia
chodnikowego (niskie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia
należy corocznie prowadzić jego konserwacje

8.

Konserwacja oświetlenia
chodnikowego (niskie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia
należy corocznie prowadzić jego konserwacje

9.

Remont zniszczonego oświetlenia

Często zdarzają się przypadki zniszczenia
oświetlenia, kiedy nie da się ustalić sprawców,
których można obciążyć kosztami naprawy

10. Różne remonty na terenie gminy

Utrzymanie należytego stanu infrastruktury
wymaga dokonywania bieżących napraw i
remontów (np. remont ławek, urządzeń
zabawowych itp.)

11. Remont przepustów i mostów

W wyniku bieżącego użytkowania istniejące
przepusty wymagają konserwacji i napraw (np.
udrożnienie, wymiana pękniętych kręgów itp.)

12. Remont kanalizacji deszczowej w
Gminie Zdzieszowice

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej bardzo często
ulega awariom w związku z czym niezbędne jest
zabezpieczenie środków na remonty

13. Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – remont Istniejące ogrodzenie boiska wykonane w tzw.
zaplecza boiska sportowego – remont czynie społecznym jest w złym stanie technicznym
ogrodzenia
i wymaga przeprowadzenia remontu.
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