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Zapłacono rachunek za przeszacowanie
kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie
SST Wykonania i Odbioru Robot budowlanych kwota 1.929,60 zł '
Pzedsiębiorstwo Budowlano_Usługowe Rafał
Kowalik 26-600 Radom ul. Działkowa 11'
Zamowienia udzielono na podst. Ań-4.pkt.8
Prawo Zamowień Publicznych.
- Zapłacono rachunek za przeszacowanie
kosztorysu inwestorskiego dla robÓt Budowa
windy - kwota 385,92 zł
Wykonawca Wojciech Marek Puton, 26-600
RiAom, Ul. Paderewskiego 9114,26-600 Radom'
ZamÓwienia udzielono na podst. Ań.4.pkt'8
Prawo Zamowień Publicznych.
Zapłacono f-ry dotyczące kampanii reklamowej i
promocji projektu na kwotę 'l7.252,23 zł. W tym:
- kwota 3.487,75 zł- Radio Plus Radom, ul.
Młyńska 23125, 26600 Radom. Zamówienia
udzielono na podst.ań.4 pkt.3lit. g i h Prawo
Zamowień Publicznych.
_ kwota 3.434,69 zł -Media Regionalne Sp. z oo
00-838 Warszawa , ul. Prosta 51.Zamówienia
udzielono na podst. Ań. 4 pkt. 8 Prawo
Zamówień Publicznych,
- 10.329,79 zŁ Wytwarzanie Szyldow i Reklam
Jerzy Szczygłowski ul. Mostowa 35 27400
ostrowiec Świętokzyski. Zamowienia udzielono
na podst. Ań. 4 pkt.8 Prawo Zamowień
Publicznych.
Zapłacońo inspektora nadzoru kwota 4.605'01 zł'
Pzedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Rafał
Kowalik 26-600 Radom ul. Działkowa 11.
Zamówienia udzielono na podst. Art.4'pkt.8
Prawo Zamówień Publicznych

_

Razem dział 801
Rozdział 80110
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Pzebudowa drogi
powiatowej nr 3525 w
Słupica-Gozd

733.327,20
300.000

732,675,54
300.000

Zgodnie z podpisanym porozumieniemna
pżebudowę drogi powiatowej nr 3525 Słupica

Gozd pzekazano dotację dla Starostwa

-

Powiatowego w Radorniu.

Środkizostały wydatkowane zgodnie z umową'
Całkowitv koszt zadania wynosi 2.562.087,38zł
Razem 600-60014
t3

Opracowanie koncePcji
technolog icznej rozbudowY
istniejacej oczyszczal n i
ściekÓw w GoŹdzie

300.000
4.000

300.000
4.000 wyt<onano koncepcję tech nolo9icznej rozbudowy
istiliejącej oczyszczalniŚciekÓw w m. Gozd do
wi elkóści umoŻliwiającej pzyjęcie dodatkowych
ilości ściekÓw z rozbudowywanej sieci
kanalizacyjnej.
Zamówienie bez stosowania us!ąvry: Prawg-

zamówień publicznych (wańośĆ poniŻej 14 000
Euro)

Wykonawca: Biuro ProjektÓw Systemow Wodnościekowych,,EKosAN" s.c. ul. Dulęby 2a,20-326
Lublin.

Zapłacono za opracowanie koncepcji kwotę
4.000.00 zł
Wydatki sfinansowano ze środkowwłasnych

-

gminy.
16

Dokumentacja techniczna
rozbudowy istniejącej
oczyszczalni ściekow w

20.000

GoŻdzie

Dokumentacja projektowo-wykonawcza

na

rozbudowę istniejącej oczyszczalni ściekow w
m.Gózd do wielkości umoŹliwiającej pzyjęcie
dodatkowych ilościŚciekow z rozbudowanej
gminnej sieci kanalizacyjnej jest w trakcie
realizacji z terminem jej wykonania w 2012 roku.
Zadanie ujęte w wykazie pzedsięwzięĆ na lata
2Ar-2012..
W 2011 roku w trybie pzetargu
nieograniczonego o wartościszacunkowej
powyŻej 14 000 Euro a mniejszejniz kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11ust. 8 ustawy wyłoniono wykonawcę
Wykonawca: Zal<ład EkspeĘz i Projektowania
oczyszczalni Ściekow mgr inŹ. Adam Mazec ul.
Jagiellońska 7 4, 25-7 34 Kielce

Wańośćzawańej umowy - 67 650'00 zł
w 2011 roku wydatków nie poczyniono.

17

Dokumentacja techniczna na
budowę kanalizacji sanitamej w
m. Piskomica, Lipiny etap ll,
Podgóra' DroŹanki, Wojsławice,

25.000

Kuczki

Wykonanie dokumentiacji projektowowykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej
jest w trakcie realizacji z terminem jej wykonania
w 2012 roku' Zadanie ujęte w wykazie

pzedsięwzięc na lata 2011-2012..
Doku mentacja projektowo wykonawcza na
budowę kanalizacj i san itarnej do oczyszczalni
ścieków w GoŹdzie dla miejscowości: DroŹanki,
Podgora, Lipinyłl etap.

Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu
nieograniczonego o wańości szacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niż l$,voty
określone w pzepisach wydanych na podstawie
ań. 11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca: KOMA Zakład PĄektowania i
Realizacji lnwestycji s.c. Jan Kozłowski,
Bańłomiej Kozłowski, Katazyna Kozłowska, 91420 ŁÓdŻ ul. Północna 27l29 p.111

18

Wykonanie pzyłącza
kanalizacji sanitamej w
miejscowości Lipiny

5.000

Wańość zawańej umowy - 76 260'00 zł
W 2011 roku wvdatkow nie ooczvniono.
4.926,44 Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamowień publicznych (wańoŚć poniŻej 14 000
Euro).

Wykonawca: Marek Jedut ul. Jana Sapiehy 2161,
20-095 Lublin
Roboty budowlane kwota 4.516,44 zł
lnspektor nadzoru kwota 410,00 zł

Wydatki

w całoŚci

własnvch ominv.

sfinansowane

ze

ŚrodkÓw

razem dział 900 rozdział

54.000

8.926,44

70.000

67.632,95

90095
'19

Pzebudowa budynku
świetlicy w Wojsławicach

Zadanie ujęte w wykazie pzedsięwzięÓ
wieloletnich.
Wydatki w 2011 roku obejmują między innymi:
Pzeniesienie układu pomiarowego.
Zamówienie bez stosowania ustawy _ Prawo
zamowień publicznych (wartość poniŻej 14 000
Euro).

Wykonawca : Zakład Elektryczny Kzysztof Zięba,
Niernianowice 35B, 26-634 Gózd-

WańoścrobÓt - 2.498,28zł

d la potzeb
pzy
ku Świetlicy
budyn
terenu
zagospodarowania
(pźebudowa) na działce Nr 167 w miejscowości
Wojsławice Kolonia.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamowień publicznych (wartość poniŻej 14 000

Wykona

n

ie doku mentacji projektowej

Euro).

Wykonawca: Andzej Sukiennik, Sadków
26-613 Radom.

1

04,

Wańośc dokumentacji- 2'500.00 zł

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla
po-trzeb zagospodarowania terenu pzy budynku
świetlicy (pzebudowa) na działce Nr 167 w
miejscowości Wojsławice Kolonia
ZamÓwienie bez stosowania ustawy _ Prawo
zamówień publicznych (wańoŚc poniŹej 14 000
Euro)

Wykonawca: Pracownia ochrony Środowiska
Spętany, ul. Wilcza 8' 26-600
'Eko'Tomasz
Radom.
861.00 zł
Wańośc dokumentacji
za
budowlane
materiały
rownieŻ
tu
Zakupiono
26.169,79zł
kwotę
Wykonano roboty budowlane z powiezonych
pzez Gminę materiałow za kwotę 24 944,oo zł'
Wykonawca T. Gębski Firma Budowlana
DOMBUD Gzmucin 20
Zamontowano okna idrzwiwejściowe za kwotę 7 819,88 zł
Zapłacono kierownikowi budowy kwotę 1 000zł
orazza nadzÓr inspektora kwotę 1 000,00 zł

-

Wydatki sfinansowano ze środkÓw własnych
gminy.

20

Razem dział 851
Rozdział 85{54
Budowa kompleksu boisk
spońowych zgodnie z
załoŻeniami programu,,
Moje Boisko-Orhk 2Q12" z

lokalizacją pzy PSP w
Klwatce

70.000
977.735,00

67.632,95
977.055,20

Zadanie inwestycy1 ne zr eatlzowane z
następujących Źrodeł fl nansowania
_ sroaxiwłasne gminy - kwota 195.626'98 zł
- dotacja z budŻetu państwa od Ministra Spońu
kwota 459.000 zł.
- dotacja z budŹetu Wojewodztwa

Mazowieckiego - kwota 322.428'22 zł
W 2014 roku zapłacono fakturyza:
1. wvkonanie dokumentacji projęktowej

-

Aaptac1ffolektu typowego Moje boisko
-orlik 2012 w miejscowości Klwatkakwota 13.000,00 zł
Wykonawca: NadzÓr i Projektowanie w
Budownictwie Leszek PoPiel
Kochanowskiego 2 26-800 Białobzegi.
Zamowien ia udzielono bez stosowania
ustawy o zamowieniach publicznych

2.

-

ań.4.pkt.8.

wykonanie dokumentacji geotechnicznej
dla boisk spońowych realizowanych w
ramach Programu Moje Boisko Orlik
2012- kwota 861'00 zł.

Wykonawca EKO Pracownia OchronY
Środowiska Tomasz Spętany 26_600
Radom, ul. Wilcza 8.
Zamowienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamÓwieniach publicznych
:

3.

-

art.4.Pkt8.

Wykonanie mapy do celow projektowych

-

kwota 1.200,00zł.

Wykonawca' Pracownia GeodezYjna

Paweł Frączek Małęczyn
"PRYZMAT '
Nowy, ul. Szkolna 42A.
Zamówienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych -

4.
5.

ań'4.pkt.8.
Zapłacono za Fakturę na kwotę 85'00 zł
za sprzedaŻ map.- Starostwo Powiatowe
w Radomiu, ul. Domagalskiego 7.
Zapłacono fakturę za baner oraz tablice
informacyjne kwota 2.460,00 zł.
Spzedawca Wytwarzanie SzyldÓw i
Reklam Jerzy Szczygłowski ul.

Mostowa 35 27 400 Ostrowiec
Świętokzyski.
Zamowienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamÓwieniach publicznych ań4. Pkt.8.

Za roboty budowlane zapłacono Wykonarycykwotę 949.806 zł. Wykonawca EUROCURT Sp'
z o o ul. WolnoŚÓ 8 m.7 26_600 Radom , któremu
zamowienia udzielono w trybie pzetargu
nieograniczonego.
Zapłacono za nadzor inwestorski

-

kwota 7.466,40

zł -Pzedsiębiorstwo

Budowlano-Usługowe "RANGBUD'' Rafał Kowalik
26_600 Radom. Ul. Działkowa 11. Zamowienia
udzielono bez stosowania ustawY o
zamÓwieniach publicznych ań. 4' pkt.8'
_ kwota 1.2o0 zł -KarpińskiJacek ul. JaŚminowa

22,26Ą00 Radom

Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamowieniach publicznych ań. 4. pkt.8.
_ kwota 500 zł - Kordula Zbigniew ul' olsztyńska
26122.26-600 Radom
Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o
publicznych ań. 4. pkt.8.
Zapłacono za wykonanie tablicy informacyjnej
kwota 196,80 zł
dot. doouszczenia do
oraz za

zamÓwieniach

uzytfowania kompleksu boisk wraz zzapleczem
kwota 1 80 zł

sańitarno-szatniowym-

21

Budowa kompleksu boisk
spońowych zgodnie z
założeniamiprogramu "
Moje Boisko -Orlik 2012' z
lokalizacją przy ZSo w

886.565,00

885.756,80

Małęczynie

Zadan ie inwestycyj ne zr ealizowane

z

następujących Źrodeł finansowania
- sroót<iwłasne gminy - lnłota 188.457'06 zł
- dotacja z budŻetu państwa od Ministra Spońu
kwota 405.000 zł.
_ dotacja z budzetu Województwa
Mazowieckiego - kwota 292.299,74 zł

-

W 2011

1.

roku zapłacono faktury za:
wykonanie dokumentacji projektowej
adaptacji projektu typowego Moje boisko
-orlik 2012 w miejscowości Małęczynkwota 13.000 zł
Wykonawca: NadzÓr i Projektowanie w
Budownictwie Leszek PoPiel
Kochanowskiego 2 26-800 Białobzegi.
Zamówienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych

-

ań.4.pkt.8.

2.

Zapłacono Fakturę za baner oraz tablice
informacyjne kwota 2.460,00 zł.

Spzedawca Wytwazanie SzyldÓw
Reklam Jezy Szczygłowski ul.

i

Mostowa 35 27 400 Ostrowiec
Świętokzyski.
Zamówienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamówieniach publicznych ań.

4. Pkt.8
Zapłacono Wykonawcy robÓt kwotę 86{.000 zł.
Wykonawca EUROCURT Sp. z o o ul. WolnośÓ 8
m.7 26-600 Radom, ktoremu zamowienia
udzielono w trybie pzetargu nieograniczonego.
Zapłacono za nadzor inwestorski:
_ kwota 7.80O zł lnspektor Nadzoru Sukiennik
Andzej Sadkow 1 04, 26-61 3 Radom.
Zamowienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych art. 4. pkt.8
_ kwota 1.300 zł - Karpiński Jacek ul. Jaśminowa

22,26-600 Radom
Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy o
zamowieniach publicznych ań' 4' pkt.8
Zapłacono za wykon a n ie ta bl icy nform acyj nej
kwota 196,80 zł
i

22
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Razem dział926
Rozdział 92601
Zakup samochodu

't.864.300,00
114.000

1.862.812,00
113.472,50 Dostawcę wyłoniono w trybie pzetargu

nieograniczonego o wańości szacunkowej
powyŻej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty
określone w pzepisach wydanych na podstawie
ań. 11 ust. 8 ustawy.
Dostawca RAF-CAR Jacek Zduniak ul.
Piastowska 35a 06-323Jednorożec.
Zadanie sfinansowano kwota 50.000zł dotacja od
Marszałka Wojewodztwa Mazowieckiego,

poŻarniczego Średniego
uŻywanego dla oSP w
Klwatce

Remont i pzystosowanie 2
samochodÓw osobowych

7.000

-

6.801,90

10

oozostała kwota środki własne gminy.
Zamowiąrrie bez stosowania ustawy _ Prawo
zamÓwień publicznych (wartośc poniŻej 14 000

Euro)

marki Ford Focus na
potrzeby oSP w GoŻdzie

Wykonawca: P.U.H,,MAYDAY' s.c Klwatka
Królewska 62 26-634 Gozd'
Wydatki sfinansowano ze środkÓw własnych
gminy.

24

Żakup pompy szlamowej dla

OSP KiedzYn iOSP

8.400

7.876 Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo

zamówień publiczrych (waltośćponiżej 14 000 Euro)

Dostawca WojewodzkiZwiązek osP RP
Wojewodztwa Mazowieckiego, Biuro terenowe w
Radomiu ul. Traugutta 26-600 Radom
Wyłatki obejmują motopompę dla oSP Kiedzyn
zakwotę 3.480zł + dofinansowanie kwota
+
3.000zł, oraz dla oSP Kłonowek kwota 4.396zł
rlnfi nanę,nw2n ie kwota 2.300zł

Kłonowek

Razem dział 7 54 rozdział
75412
25

PĄekt BW-Pzyspieszen

|e

129.400

128.150,40
0 Zadanie uJęte w WyKazle przeqslęwzlęu

0

wieloletnich na lata 2010'2013Plan wydatków z budżetu gminy wynosił na2011
rok 13.440zł
Środki pzekazano zgodnie z podpisanąYmową

wzrostu konkurencyjności
wojewodztwa

mazowieckiego, Przez
budowan ie społeczeństwa
informacyjnego i gosPodarki
opańej na wiedzy poprzez
stwozen ie zintegrowanYch
baz wiedzy o Mazowszu

w sprawie pańnerskiej wspołpracy pomiędry
Gminą Gozd a Wojewodztwem Mazowieckim,

oraz pódpisaną umową udzielenia pzez Gminę
Gozd w żot t rot<u dotacji na realizację projektu'
Dofinansowanie to Pod koniec roku
budŹetowego zostało jednak zwrócone do

Gminy Gózd przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego, a W budŹecie gminy
wprowadzono korektę i środkiprzeznaczono na
innv cel.

oGoŁEM

7 296 009,02

7 223927,06
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