Załącznik nr 4 do sprawozd ania zwykonania budżetu Gminy
Plan i realizacj a zadań inwestycyjnych

Utworzen ie placÓw zabaw

340.666,38

w ramach Rządowego
programu
,,Radosna szkoła''

Wtym:
PSP Klwatka
PS P KłonÓwek
PSP Kuczki

Dodatkowe

za

za

2012

rok

2012

i

Zadaniezrealizowane@

programu wspierania w latach ZOO}_2014
organów prowadzących w zapewn ien iu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania

129.066

129.362
129.412

110.520,94
109.379,20
120.767,34

i

opiekiw klasach l-lll szkół podstawowych
Radosna Szkoła" następujących placów zabaw:
- Publiczna Szkoła Podstawówa w Klwatce
kwota 110.520,84 zł w tym: środkidotacji
kwota 54.732,30 zł, środkizkredytu- twóta
54.000 zł Środki własne kwota 1.ź88
,54 złt.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
,,

kwota 109.378,20 zł w tym: Środki dotacji kwota
54.166,50 zł, środkizkredytu- kwota 53.00o zł
środkiwłasnekwota 2.21i,7o zł.
_Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kuczkach
kwota 120.767,34 zł w tym Środki dotacji kwota
59.806,05 zł, środkizkredytu- kwota sti.goo zł,
Środkiwłasne kwota 2.161,29 zł.
Zamówienia udzielono w trybie pzetargu

n-ieogran iczonego wykonawcy

HyDRO:
W|ELKoPOLSKA B. PrzepiÓra Place Zabaw

Dokumentacja i budowa

Sali gimnastycznej przy
PSP Kuczki

91.600,00

90.910,54

ul.

Fabiarska 28, 62-050 Mosina. Zapłacono
wykonawcy kwotę 333.8og,70 zł,'za nadzor
inwestorski kwotę 3.256,68 zł orazza mapv do
celÓw pCIektowych - kwota 3.600 zł
Zadanie
lwesry
w latach 2012-2014 ujęte w wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy na kwotę 3.523.oó0.oo
zł
. WspÓłfinansowane ze ŚrodkÓw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznejw kwocie

1.25o.000,00 zł.

W roku 2012 zapłacono za mapy do celów
projektowych _ kwota 1.200 zł, zi adaptację
projektu _ kwota 16.000 zł
Za projekt hali spońowej - kwota 25.522,50 zł.
Zapłacono wykonawcy kwotę 48.188,04 zł
Udzielono zamÓwienia w trybie przetargu
nieograniczonego na budowę Sali
gimnastycznej przy Publicznój Szkole
Podstawowej w Kuczkach -Firma
Przedsiębiorstwo ln"Łun ieryjno
=Budowlane
'Tatrobet'' Szewczyk sj. Pźejazd 49' 26-903
Głowaczów z terminem realżacji do 31 sierpnia
2014r. Wańośczamówienia xwóta z.z.ts.677,g2
zł. Wydatki nastąią w 2013 r i2O14r.
Udzielono zamÓwienia w trybie przetargu
n ieogra n iczonego na nadzór inspektorjki
Zakład
Budowlany inz. Marian Wachowicz 26_600
.

|319l'_ll
!19dzajna
14.231,00 zł. Wydatki

roku.

4 c m 1na kwotę
2013 i 2o14

nastąiąw

o

Remont drogi gminnej

350101 W
Niemianowskie

-

nr

555.948,24

534.267.31

Budy

Zadanie zrealizowano.

-

Lipiny

długoŚc odcinka _ 3087'00 mb'
szerokoŚc jezdni (warstwy
wyrÓwnawczej) zmienna 4,6a m i 5'10
m.

Wydatki obejmują realizację robÓt i nadzor.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu

nieograniczonego o wartościszacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty
określonew przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca: ,,As'' Sp. z o.o. ul" Wrocławska B'
26-600 Radom

Przebudowa drogi gminnej
W miejscowoŚci Gzmucin

158.200

158.156,53

Dokumentacja drÓg według
potrzeb

5.000,00

5.000,00

(Straznica)
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Wańośc robot kwota 529.105,31zł
Zadanie zrealizowano przy pomocy poŻyczki ze
środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiei kwota 525.000zł.
Zadanie zrealizowano.
DługoŚc odcinka _ 1000'00 mb' szerokośc jezdni
(warstwy wiąącej) 4,'10 m.
Wydatki obejmują realizację robót i nadzÓr'
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu
nieograniczonego o wańoŚci szacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty
okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie
ań. 11 ust. B ustawy.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych
Sp. zo.o. ul. Doktora Perzyny 844,26-700
Zwoleń
WańoŚc robót kwota 156.628,45Ż
Wydatkiw całościsfinansowane ze ŚrodkÓw
własnvch ominv.
Wykonano:
techniczną wraz z
- dokumentację
projektem stałej organizacji ruchu dla
drogi gminnej w miejscowoŚci Grzmucin
kwota 2.500 ,00zł Zamowienie bez
stosowania ustawy - Prawo zamowień
publicznych
Wykonawca'. Jerzy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul.
Rodziny Wilczewskich 8/35.
techniczną wraz z
- dokumentację
projektem stałej organizacji ruchu dla
drogi gminnej w miejscowoŚci KłonÓwek
kwota 2.500,00
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamowień publicznych
Wykonawca Jezy Ziemnicki, 26-600 Radom, ul.
Rodziny Wilczewskich 8/35.
Wydatki sfinansowano ze Środkow własnych
qminv

q

Razem dział 600
Rozdział 600'l6
Rozbudowa budynku
gospoda rczo-g arażowego

w GoŹdzie:

943.148,24

919.984,55

81,000

78.744,29

Zadanie zrealizowano.
Wydatki obejmują między innymi:
1' Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej
w budynku gospodarczo-garaŻowym
w Gozdzie na terenie Gminy GÓzd.
Kwota 3.075,00zł
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamowień publicznych (wartośc ponizej 'l4 000
Euro).

E@

Wykonawca:Zakład
Niemianowice 35B, 26-634 GÓzd

I

I

2. Dostawa i montaŹ drzwi w budynku
gospodarczo-garazowym w miejscowoŚci GÓzd
na terenie Gminy GÓzd. Kwota 2.644,50 zł
Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo
zamÓwień publicznych (wartośc poniŹej 14 ooo

i
I

I

I

I

Euro).

I

Wykonawca: PTH ,,RADCAR" - Krzysztof Golus
ul. Gombrowicza 3,26-600 Radom.

I
I

I

3 Wykonanie projektu pzyłączasieci cieplnej do
budynku gospodarczo-garazowego w Gozdzie
kwota 5.535'00zł
Zamówienie bez stosowania ustawy Prawo
zamÓwień publicznych
Wykonawca: Firma Projektowo-Usłu gowa
'PlMoR' Bogumiła ostrowska
rl. Osiedlowa 13 m 36, 26-611 Radom.
1.Wykonanie przyłącza sieci cieplnej przy
)omocy własnych pracownikow i zakupiónvch
nateriałÓw kwota 45.79O,23zł, w tym celu źoseła
ez wynajęta koparka kwota 3.247,2Ozł, oraz
lsługa spawacza kwota 6'400,75zł'
i.lnne wydatki tj za opracowanie dokumentacji
tiezbędnej do odbioru budynku, zakup

I

I

i

l''
I

I

I
I

I

nateriałÓw budowlanych , elektrycznych i
tydraulicznych w celu wykonania niezbędnych
|rac przez pracownikow UG,

oraz zapłacono

ierownikowi budowy i za nadzor inspektorowi
adzoru.
Vydatki sfinansowano ze środków własnych
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Razem dział750
Rozdział 75023

81.000

iProjekteR-RozwOffi
elektronicznej administracji

samorzadach
lwojewodztw"
lmazowieckiego
i

wspomagającej niwelowanie

IdwudzielnoŚcipotencjału

|wojewÓdztwa

11

Razem dz|ał 7 5o rozaział
75095
Dokumentacja techniczna
rozbudowy istniejącej
oczyszczalni ściekÓw

w GoŹdzie

3.777,09 Srodki wydatkowano zgodnie
]

I

1w

j

78.744,29

umowąW s-prawie pańnerskiej wspołpracy
'FoaFEaną
Gminą Gozd a WojewództwemMazowjeckim, oraz podpisaną umową udzielenia
pzez Gminę GÓzd dotacji na realizację projektu
EA czyli,, RozwÓj elektron icznej aom inistiac1 w
samoządach wojewÓdztwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielnoŚói
potencjału wojewÓdztw a" przewidzianego do
realizaĄi przez WojewÓdztwo Mazowieókie w
Reg ion a ln ego prog ra m u Operacyj nego
.r3.1ach.
WojewÓdztwa Mazowieckiego na tata zoól -zól s.
Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy
GÓzd na 2a12 rok ustalone przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego' Gmina Gózd
przekazała tu całoęędotacji nałomiast 3arząd
Województwa Mazowieckiege rozliczył się i w
miesiącu grudniu zwrÓcił kwotę g.gg2.g1zł
llpomiędzy

I

I

I

I

l

l

13.770

3.777,09

67.650,00

5't.549,30

.

.aqanle zrealŻowano.
Zadanie obej

m

uje doku mentację pro1ektowo-

rykonawczą na rozbudowę istnńjącbj
>czyszczalniŚcieków w m. GÓzd do wielkości
lmozliwiajĘcej przyjęcie dodatkowych ilości
lciekow z rozbudowywanej gminnej sieci

kanalizacyjnej.

Wykonawcę wyłoniono w 2O11roku w trybie
przetargu n ieograniczonego o wańości
szacunkowej powyzej 14 000 Euro a mniejszej
niz kwoty okreŚlone w przepisach wyoanyón n'a
podstawie art.11ust. B ustawy.
Wykonawca Zakład Ekspertyz i Projektowania
oczyszczalni SciekÓw mgr inz. Adam Marzec ul.
Jagiellońska 74, 25-734 Kielce
WańoŚÓ zawartĄ umowy _ 67.650.00 zł
Faktyczne wydatki są nizsze od planówanych z
uwagina potrącone Wykonawcy kary.
ń/ydatki sfinansowano ze Środkow własnych
12

Dokumentacja techn iczna
na budowę kanalizacji
sanitarnejw m. Lipiny etap
ll, Podgora, Drozanki.

76.260,00

76.260,00

tminv.

Zadanie zrealizowano.
Wykonawcę wyłoniono w 2011roku w trybie
przetargu nieograniczonego o wańoŚci
szacunkowej powyzej 14 000 Euro a mniejszej
niz kwoty określonew przepisach wydanyóh na
podstawie art.11ust. 8 ustawy.
Wykonawca: KoMA Zakład Projektowania
i Realizacji lnwestycji s.c. Jan Kozłowski,
Bańłomiej Kozłowski, Katazyna Kozłowska' ul.
Połnocna 27129 p' 111, 91-420
WartośĆ zawarilej umowy _ 76.250.00

Łódż
zł

1

]

j

WydatkisfinansowanoześriffililTnycn
13

I

i"

nminrr

Wykup działki zajętej pod
przepompownię w Klwatcedziałka nr 40Bl10 o pow.
90m2

7.000,00

6.000.00

GoŹdzie

rzeez l

o

i

ze

6000zł Zadanie zrealizowano.
Zakupiono pompę zatapialną do ściekÓw AS

0641.143 S30/2.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy Prawo
zamÓwień publicznych (wańośc ponizej 14 ooo
Euro)
Dostawca Sulzer Pumps Wastewater poland Sp.
z o.o ul Rydygiera I 01-793 Warszawa
Pompa została zabudowana W przepompowni
ŚciekÓw pzy ul' Radomskiej w m. GÓzd. przez
pracownikÓw Gminy Gozd.
Wydatki sfinansowano ze ŚrodkÓw własnych

Razem dział 900 rozdział
9009s
15

I

5.963,70 Wydatki obejmują głÓwn ie: zapłatę na
właŚcicielki Barbary Nier Mczas za działkę
i
pomiezchu 90m2 kwotę 4.630zł, oraz opłacone
przez gminę koszty aktu notarialnego
i
wysokości1291,70zł . \A tydatki sfininsowano
i
ŚrodkÓw własnvch ominl

w

Zakup pompy na
przepompown ię Ścieków w

156.910,00

Dokumentacja rozbudowy
budynku straznicy
z przeznaczeniem na
Świetlicę w Kiedrzynie.

6.000,00

139.773
6.000,00

zaoanĘ zrealtzowano.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy
zamÓwień publicznych

-

Prawo

Wykonawca: PrzedtĘbiorstwgWielobranŹowe
GraŻy na Bog u.siewicz Pracovgn ia P rojektowa

'16

Koncepcja

zagospodarowaniaterenu

przy budynku GCI w Klwatce

MAXPOL, ut. Zeromskiego 51A, 26-6bO Radom
Zadanie sfinansowano ze środkÓw własnych

|
I

I

4000.00

i

4.000,00

Zadanie zrealizowano.

Dokumentacja projektowa - koncepcja
zagospodarowania terenu na działkach Nr
40612, 406! 4, 406/5 połozonych w mieiscowoŚci
Klwatka -,,Przystosowanie budynku Swietticy w
miejscowości Klwatka' qmina GÓzd wraz z

zagospodarowaniem terenu dla potrzeb XXI
wieku".

Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych
Wykonawca: Andrzej Sukiennik SadkÓw 104,
26-613 Radom

4.000.00 zł

Zadanie sfinansowano ze środkÓw własnych

Nowoczesna wieś- budowa
świetlicy wiejskiej wraz z
wyposaŻeniem,

zagospodarowaniem teren
oraz budową boiska
wielofunkcyjnego w
m iejscowoŚci Wojsławice
Kolonia Gmina GÓzd

u

411.821,40w

399.985,29

tym:

w tym

Paragraf 6050

kwota B700zł,

Paragraf 6057

kwota
266.225 zł'
Paragraf 6059
kwota

'l36896'40zł

8.331,49
255.094,00

Zadanie zrealizowano.
Wydatki obejmują wydatki objęte projektem
realizowanym w ramach działania
413"WdraŻanie lokalnych strategii rozwoju ,, w
zakresie operacji odpowiad ających waru nkom
przyznania pomocy w ramach działania,,odnowa
i rozwÓj wsi'' objętego PRoW na lata 2007-2a13

kwota 391.653,80zł w tym
Budowa Świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem,
:

136.559,80

zagospodarowaniem terenu i budową
wielofunkcyjnego boiska w miejscowoŚci

Wojsławice, gmina GÓzd
1. Wykonawcę robÓt wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o wańości
szacunkowej powyzej 14 000 Euro a
mniejszej niz kwoty okreŚlone w
przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy.

Wykonawca: PHU,,KASMAR" ul.
Jastzębia 51 46, 26-600 Radom

Wańośó robót 366.503.22 zł

2.

Dostawcę wyposaŻenia wyłoniono w
trybie przetargu nieograniczonego o
wartoŚci szacunkowej ponizej 14 000
Euro.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia Szkoł cEZAs Sp. z o.o'
Peryferyjna 12, 25-562 Kielce

ul.

Wartość22.237.17 zł

3.

Nadzor inwestorski na zadaniu
inwestycyjnym pn.,,Budowa świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowan iem
terenu i budową wielofunkcyjnego boiska
w miejscowości Wojsławice, gmina
Gozd"
w zakresie budowy boiska

-

wielofunkcyjnego,

w zakresie zagospodarowania

terenu przy budynku Świetlicy

-

Zamowienie bez stosowania ustawy
Prawo zamÓwień publicznych (wańoŚć
ponizej tą"Eoo Euro)Wykonawca : AndrzĄ Sukienn ik SadkÓw
104,26-613 Radom

2.413.41zł

4.

NadzÓr inwestorskiw branzy

ogolnobudowlanej na zadaniu
inwestycyjnym pn.,,Budowa Świetlicy
wiejskiej wraz z zagospoda rowan iem
terenu i budową wielofunkcyjnego boiska

I
l
I
I
I
l
l
I
l

Gozd"

-

I

w zakresie robÓt dotyczących

budynku Świetlicy

Z"mowienie bez stosowania ustawy Prawo zamÓwień publicznych (wańośc
poniŻej 14 000 Euro)
wvkonawca: Janusz Kędzior ul' 25-go
Czerwca 26132 m 41,26-600 Radom.

500.00 zł

Powyzsze wydatki sfinansowano ze ŚrodkÓw
Iwłasnych gminy kwota 136'559,BOzł, oraz
|PoŻyczka z BGK kwota 255'094,00
I na wypzedzĄące finansowanie zadań
realizowanych przy pomocy ŚrodkÓw z UE.
I
Pozostałe
wydatki na kwotę 8.331,49zł były
I
realizowane
poza operacją objętą projektem i w
I
całościzostały
sfinansowane ze Środkow
I
gminy
w tym wykonano
Iwłasnych
Podłoze pod posadzki w budynku
ś*ietlicy wiejskiej w miejscowości
Wojsławice, gmina Gózd
Zamowienie bez stosowania ustawy Prawo zamÓwień publicznych (wartoŚe
poniŻej 14 000 Euro)
wvkonawca: Firma Usługowo-Handlowa
,,MIX-TYNK" Karol Dziadura Lasowice
100, 26-630 Jedlnia Letnisko.
I

:

I
l
l
I
l
l
l

-
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Razem dział 921 rozdział
92109

421.821,40

409.985,29

Kształtowanie centrum wsi
poprzez zagospodarowan ie
terenu na,,SKWER

330.510,52

328.996,65

RODZINNY'
w miejscowoŚciGÓzd,
Gmina Gózd.

tym:

Paragraf 6050
kwota

3.500'66zł,
Paragraf 6057
kwota

196.251zł.
Paragraf 6059

3.500,00
195.659,00

kwota

130.758,86zł

129.837,65

6.727,79

zł

1.304.00

zł

Prace budowlane przy budowie budynku
świetlicy w Wojsławicach z materiałów
powierzonych przez Zamawiającego.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy _
Prawo zamówień publicznych (wartoŚć
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: Firma Budowlana
''DoMBUD" Tadeusz Gębski Gzmucin
20,26-634 GÓzd.

Zadanie zrealizowano.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu
nieograniczonego o wańości szacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty
okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy.
Wykonawca: KOBALT Mariusz Wilkowski,
Klwatka 30,26-634 Gozd
Wartośćzawartej umowy - 323.132,27 zł
lnwestycja realizowana w ramach działania 313,
322, 323,,odnowąagozwÓj wsi'' objętąo PROW
na lata

2007-2013.

ar

Zadanie sfinansowano kwota 195.659,00 zł
środkiPROW, pozostała kwota środkiwłasne
gminy. Zgodnie z podpisaną umową poŻyczki
z Bankiem Gospodarstwa KĘowego na czasowe
finansowani e zadania tj. do chwili otrzyman ia
środkowPROW zadanie sfinansowano ze
środkÓw poŻyczki' Po otzyrnaniu Środkow

pozyczk{spłacono.

Wydatki obeimuią zapłatę wvkonawcv oraz

Wyn ag rodze n ie nspektora nadzoru oraz zapłatę
za wykonanie dokumentacji projektowej Koncepcji zagospodarowania terenu na działkach
Nr 22311,22312 połozonych w miejscowości
GÓzd _,,Kształtowanie centrum wsi poprzez
zagospodarowanie terenu na SKWER
RoDZlNNY w miejscowości Gozd, gmina
GÓzd'' 3'500,00
ZamÓwienie bez stosowania ustawy _ Prawo
zamowień publicznych
Wykonawca: Andrzej Sukiennik, Sadkow '104,
26-613 Radom
i

Razem dział 926 rozdział
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92695
Projekt BW -Przyspieszenie
wzrostu konkurencyjności
wojewodztwa

mazowieckiego

,

330.510,52

328.996,65

0.1 55

5.808,71

1

przez

budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki
opańej na wiedzy popŻez
stworzenie zintegrowanych
bazwiedzy o Mazowszu

10.155

15011

Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy

5.808,71

Zadanie ujęte w wykazie

1.000

zł.

Razem dział 7 10 rozdział

1.000

Remont samochodu
strazackiego tj.zmiana
karosazu z motopompy na
autopompę w samochodzie
specjalnym poŻarniczy m
marki Jelcz będącym na

12.000

71004

zadania

11.254,50 Zada nie zrealizowano.
Remr >nt wykonał PPHU Auto Lech Serwice
Lasor ruice 95b 26-630 Jedtnia Letnisko.
Zamłrwienie bez stosowania ustawy - prawo

zamćwień publicznych'
Zada rie sfinansowano ze środkÓw własnych

staniewOSPwKuczkach

zakup sprzętu
specjalistycznego w

1

tym

OSP Grzmucin

65.1 60

163.357,88

ominr

Zadanie sfi n a n sowa n o kwota 64 .28 4, 1 8zł d otacj a
celowa od Marszałka WojewÓdztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota środkiwłasne

:

Zestaw oświetleniowy dla

łączne

Zadanie w 2O12roku nie było realizowane.
WydatkÓw nie poczyniono. Przesunięto termin
realizacii teoo

I

22

przeośęwzięc--__T

wieloletnich na lata 2010-2013.ogolne
koszty finansowe 250.000

I

21

Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia
przez Gminę GÓzd dotacji na realizację projektu
BW czyli ,, Pzyspieszenie wzrostu
konkurencyjności wojewodztwa mazowieckiego
przez b udowan ie społeczeństwa nformacyj nego i
gospodarki opańej na wiedzy poprzez stworzenie
bazwiedzy o Mazowszu ,,pzewidzianego do
realizacji przez Wojewodztwo Mazowieckie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2OO7 -2013'
Wydatkowana kwota to dofinansowanie Gminy
Gózd ustalone na 2012 rok przezZarząd
Województwa Mazowieckiego Gmina GÓzd
pzekazała tu całoŚć dotacji natomiast Zarząd
Wojewodztwa Mazowieckiego rozliczył się iw
miesiacu orudniu zwrócił kwote 4 346 29zł
i

Razem dział 150 rozdz|ał
20

Srodki wydatkowano zgodnie z podpisaną
umową W sprawie pańnerskiej wspołpracy
pomiędzy Gminą GÓzd a WojewÓdztwem

3.505

3.504,60

qminv w tvm:

Zadanie zrealizowano. ZamÓwien ie bez
stosowania ustawy - Prawo zamowień
publiczny.ch (wartoŚc ponizej 'l4 000 Euro)
Wykonawca Przedsiębiorstwo HandlowoTechniczne,,SUPON" w Lublinie .ul przviacielska

i

i

l
i
I

20-704 Lublin
Zadanie sfinansowano kwota1.500 zł dotacja
celowa od Marszałka WojewÓdztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne
qminv.

7.613

Zestaw oświetleniowy i
agregat prądotwórczy dla

7.009,20

OSP Klwatka

Zadanie zrealizowano. Zamowien ie bez
stosowania ustawy - Prawo zamowień
publicznych (wartoŚc ponizej 14 000 Euro)

Wykonawca j.w

Zadanie sf ina nsowa no kwota 3' 504, 60zł dotacja
celowa od Marszałka Wojewodztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne

7.010

Zestaw oŚwietleniowy
agregat prądotwÓrczy
oSP Kłonówek

14.832

Zestaw oświetleniowy,
agregat prądotworczy,
motopompa i piła do betonu
i stali dla OSP Kuczki

Kolonia

Zakup drabiny dla OSP
Kiedrzyn

5.500

ominv
7.009,20 Zadanie zrealizowano. Zarnowienie bez
stosowania ustawy - Prawo zamowień
publicznych (wartoŚc poniżej 14 000 Euro)
Wykonawca j.w
Zadanie sfinansowano kwota 3.000zł dotacja
celowa od Marszałka WojewÓdztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne
ominv
14.111,28 Zadanie zrealizowano.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy _ Prawo .
zamÓwień publicznych (wańoŚÓ ponizej 14 000
Euro)
Wykonawca j.w
Zadanie sfinansowano kwota 6.279,58 zł dotacja
celowa od Marszałka WojewÓdztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne
qminv
5.389,20 Zadanie zrealizowano. Zamowien ie bez
stosowania ustawy - Prawo zamówień
publicznych (wańoŚc ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca Związek ochotn iczych Strazy
Pozarnych RP WojewÓdztwa Mazowieckiego
Biuro Terenowe w Radomiu
Zadanie sfinansowano kwota 2.500 zł dotacja
celowa od Marszałka WojewÓdztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota środki własne
.

Zakup drabiny dla OSP
KłonÓwek

5.500

5389,20

Zadanie zrealizowano.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamÓwień publicznych (WartoŚc ponizej 14 000
Euro)
Wykonawca j.w

Zadanie sfinansowano kwota 2.500zł dotacja
celowa od Marszałka Województwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne
Zakup drabiny

i

Gzmucin

11.200

agregatu

prądotworczego dla

oSP

11.005,20

Zadanie zrealizowano.
Zamowienie bez stosowania ustawy

- Prawo
zamÓwień publicpych (wartoŚć ponizĄ 14 000

Euro)

.:

Wykonawca:j.w.
Zadanie sfinansowano kwota 5.000zł dotacja
celowa od Marszałka Wojewodztwa
Mazowieckiego, pozostała kwota Środki własne
Zakup nowego samochodu
poŹarniczego lekkiego d la

OSP Grzmucin

1

10.000

ominv
109.940 Zakupiono nowy pojazd marki OPEL Vivaro
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu
nieograń iczonego o wańoŚci szacunkowej
powvŹei 14 000 Euro a mnieiszei niz kwotv

okreŚlone W przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust. 8 ustawy.

Wykonawca: D|X|-CAR SA Opel Autoryzowany
Dealer oddział w Radomiu ul. Czarnieckiego 108
26-600 Radom Zakup sfinansowano kwota
40.000zł dotacja celowa od Marszałka
Wojewodztwa Mazowieckiego, pozostała kwota
środkiwłasne ominv.

Razem dział 7 54 rozdział

75412
23

Zakup specjalnego lekkiego

176.415

174.612,38
6.000 Zgodnie z podpisanym porozumieniem
przekazano dotację na Fundusz Wsparcia

6.000

samochodu
kwatermistzowskiego wsparcie akcji ratowniczo
gaśniczych dla potrzeb
Komendy Miejskiej PSP w

Państwowej Strazy Pożarnej z przeznaczeniem
na ;zakup specjalnego lekkiego samochodu
kwaterm istzowskiego - wsparcie akcj i ratown iczo
gaśniczych dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP
w Radomiu.
Środki zostały wydatkowane zgodnie z
porozumieniem. Całkowity koszt zadania wynosi
399.448'35zł

Radomiu

Razem dział 7 54 rozdział

6.000

6.000

zakup spręŹarki na
hydrofornię w Małęczynie

3.900

3.800 Zadanie zrealizowano. Zaku piono KOM PR ESOR
METABO 655-1 I 1200lA8A655
Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamowień publicznych (wartoŚc ponizej 14 000
Euro)
Dostawca: Kazimierz Fi rlej Tech noland
Przedsiębiorstwo obsłu gi Budownictwa ul.
Lubelska 32 26-600Radom

Razem dział 400 rozdział
40002
TermomodernizaĄa
budynku ośrodkaZdrowia w

3.900

3.800

75410
124
I

I
I
I

I
I
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40.000

Gożdzie

Razem dział 851 rozdział

40.000 Zgodnie z podpisaną umową
przekazano dotację dla Gminnego oŚrodka
Zdrowia w GoŻdzie z przeznaczeniem na
wykonanie termomodernizaĄa budynku ośrodka
Zdrowia w Gozdzie w zakresie wymiana okien
28,27m2, docieplenie ścian81 5,4m2, docieplenie
stropu poddasza 650,93m2 wrazz robotami

towarzyszącymi.
Zadanie zr e alizow ano. Całkowity koszt zada
iest zoodnv z umowa iwvnosi 142.923'79zł

40.000

40.000

2.764.070,16

2.543.658,88

85121

oGoŁEM

10

n

i

a

