
Załącznik nr 2
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2017 roku 
zadań remontowych w Gminie Zdzieszowice

L P N azw a  zadania U zasadnien ie ce low ości p lan ow an ia  zadan ia

1 Konserwacja rowów 
melioracyjnych

Prowadzenie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych jest niezbędne , aby 
zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu melioracji i odwadniania

2. Remonty cząstkowe 
dróg

Publiczne gminne drogi asfaltowe jak również drogi wewnętrzne corocznie 
wymagają uzupełnień i napraw, aby zachować należyty ich stan. Ubytki i 
wyrwy są spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również warunki 
atmosferyczne dlatego remonty należy prowadzić na bieżąco.

3 Naprawy chodników w 
mieście i gminie

Chodniki na terenie miasta i gminy corocznie wymagają uzupełnień i napraw, 
aby zachować należyty ich stan. Ubytki, wyrwy, załamania i nierówności są 
spowodowane zarówno poprzez użytkowanie jak również warunki 
atmosferyczne dlatego naprawy należy prowadzić na bieżąco.

4 Naprawy awaryjne dróg Na terenie miasta i gminy zdarzają się zapadnięcia dróg, które są 
spowodowane złym stanem technicznym ( nieszczelności) infrastruktury 
wod-kan oraz wysokim stanem wód gruntowych . Tego typu zapadnięcia 
należy usuwać w trybie awaryjnym .

5 Remont przystanków w 
gminie

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone przystanki autobusowe. Niejednokrotnie nie da się 
ustalić sprawców zniszczeń i tym samym koszty zdewastowanego mienia 
ponosi gmina.

6 Zakup usług 
remontowych- remonty 
planowane w rozdz. 
70004 i 70005

Posiadane przez gminę zasoby mieszkań socjalnych, komunalnych jak 
również innych lokali użytkowych wymagają przeprowadzania na bieżąco 
remontów i napraw.

7 Konserwacja
oświetlenia
chodnikowego ( niskie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić 
jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.

8 Konserwacja 
oświetlenia 
chodnikowego 
( wysokie)

Celem zachowania należytego stanu oświetlenia należy na bieżąco prowadzić 
jego konserwację i dokonywać bieżących napraw.

9 Remont zniszczonego 
oświetlenia

Bardzo często na terenie gminy maja miejsca wybryki chuligańskie, których 
efektem są zniszczone lampy uliczne . Niejednokrotnie nie da się ustalić 
sprawców zniszczeń i tym samym koszty napraw zdewastowanego mienia 
ponosi gmina.

10 Różne remonty na 
terenie gminy

Utrzymanie należytego stanu infrastruktury wymaga prowadzenia bieżących 
napraw i remontów np( remonty ławek, urządzeń zabawowych , ogrodzeń 
terenów itp.)

11 Remont przepustów i 
mostów

Istniejące na terenie gminy przepusty i mosty wymagają bieżących napraw i 
konserwacji celem utrzymania należytego stanu tych urządzeń ( np. wymiana 
pękniętych kręgów i skorodowanych rur oraz udrożnienie )
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12 Remont kanalizacji 
deszczowej w mieście i 
gminie

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej często ulega awariom w związku z 
czym niezbędnym jest zabezpieczenie środków na jej remont

13 Remont kuchni oraz 
magazynu podręcznego 
-  fundusz sołecki 
Jasiona

Pomieszczenia te nie były remontowane od czasu wybudowania remizy tj. w 
latach 80—tych, nie spełniają żadnych wymogów , ponadto ich wygląd jest 
nieestetyczny .

14 Zakup usług 
remontowych w dz.801 
rozdz.800101 i 80104

Remonty placówek szkolnych i przedszkolnych muszą być prowadzone na 
bieżąco celem zachowania odpowiednich warunków lokalowych jak również 
spełnienia wszystkich zaleceń organów kontrolnych
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