Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2013 rok

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2013rok

Lp

Nazwa zadania
Poprawa warunków życia na
obszarach wiejskich poprzez
budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i
pompowniami w miejscowościach
Kiedrzyn i Małęczyn na terenie
Gminy Gózd

Plan

Wykonanie

Dodatkowe informacje

1.588.946,00
tym:
Paragraf
6050 kwota
4800,70zł,
Paragraf
6057 kwota
968.104zł
Paragraf
6059 kwota
616041,30

1.587.624,44
W tym:
Paragraf
6050 kwota
3.592,14zł,
Paragraf
6057 kwota
968.017zł
Paragraf
6059 kwota
616.015,30

Zadanie inwestycyjne
realizowane w latach 2012-2013
ujęte w wieloletnim planie
inwestycyjnym gminy na kwotę
1.589.946 zł. Planowane wydatki
na 2013 rok to kwota 1.588.946zł
Zadanie obejmowało budowę
kanalizacji sanitarnej z
przyłączami i pompowniami w
miejscowościach: Kiedrzyn i
Małęczyn.
W 2012 roku w trybie przetargu
nieograniczonego wyłoniono
W ykonawcę.
W ykonawca: Marek Jedut ul. Jana
Sapiehy 2/61, 20-095 Lublin
W artość zawartej umowy –
1.568.728,30 zł
Zadanie zrealizowano. W ykonano:
-kanały grawitacyjne PCV200długość 1345mb,
-kanały grawitacyjne PCV160długość 3290mb,
- kanały tłoczne PE63-długość
2769mb,
-przepompownie ścieków szt4
W ydatki obejmują głównie
zapłatę wykonawcy oraz za
nadzór inspektora.
Inwestycja realizowana była w
ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla ludności i
gospodarki wiejskiej” objętego
PROW na lata 2007-2013.
W ydatki sfinansowano kwota
968.017zł środki UE z PROW ,
pozostała kwota środki własne
Gminy
W 2013 roku z BGK zaciągnięto
pożyczkę w kwocie 968.017zł na
wyprzedzające finansowanie w/w
zadania. W związku z
otrzymaniem środków pożyczkę
spłacono w tym samym roku co
zaciągnięto.
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Budowa kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Klwatka

Razem Dział 010 rozdział
01010
Przebudowa drogi gminnej
w m. Klwatka Figietów

66.300 62.459,94

Z adanie

zrealizowano.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro)
W ykonawca: Usługi RemontowoBudowlane Andrzej Śliwiński ul.
Orląt Lwowskich 3 m 6, 26-600
Radom
W artość umowy kwota
61.499,94 zł
W ydatki obejmują zapłatę
wykonawcy oraz nadzór
inspektora.
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.

1.655.246,00 1.650.084,38
180.000,00

174.040,30 Zadanie zrealizowano. Długość
odcinka 880mb.
W ykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej
14 000 Euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
W ykonawca: „BUDROMOST
STARACHOW ICE Sp. z o.o. 27215 W ąchock, ul. Św. Rocha 31
W artość umowy – 172.333,00 zł
W ydatki dotyczą zapłaty
wykonawcy, za nadzór inspektora,
zakupu map itp.
Inwestycja realizowana przy
udziale dotacji ze środków
związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych kwota
60.000zł

Pozostała kwota środki własne
gminy.
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Przebudowa drogi gminnej
w m. Małęczyn ul.
Bankowa

369.900,00

369.473,44 Zadanie zrealizowano.
W ykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej
14 000 Euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
W ykonawcę robót.
W ykonawca: „As” Sp. z o.o. ul.
W rocławska 8, 26-600 Radom
W artość umowy – 428.405,24 zł
W tym kwota 363.467,42 dotyczy
przebudowy odcinka o dł.
959,70mb i odcinka o długości
396,70mb w Małęczynie ul.
Bankowa..
W ydatki dotyczą też dokumentacji

technicznej włączenia drogi
gminnej nr 350122W do drogi
powiatowej nr 3529W w
miejscowości Małęczyn.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: Biuro Inżynierskie
SMBI Mariusz Siuda Mniszek
134c, 26-625 W olanów.
W artość umowy kwota 2.460,00zł

Pozostałe wydatki obejmują
nadzór inspektora.
Wydatki sfinansowano
pożyczką z Samorządowego
Programu Pożyczkowego w
Europejskim Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w kwocie
300.000zł.Pozostała kwota
środki własne gminy.
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Remont drogi gminnej w
m. Grzmucin

112.100,00

111.106,13 Zadanie zrealizowano.
W trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 Euro
a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
wyłoniono W ykonawcę robót.
W ykonawca: „As” Sp. z o.o. ul.
W rocławska 8, 26-600 Radom
W artość umowy – 428.405,24 zł
W tym kwota 102.905,00zł dotyczy
remontu odcinka o dł. 487mb i
odcinka o długości 650mb w
Grzmucinie.
W ydatki obejmują głównie zapłatę
wykonawcy i nadzór inspektora.
W ydatki sfinansowano pożyczką z
Samorządowego Programu
Pożyczkowego w Europejskim
Funduszu Rozwoju W si Polskiej w
kwocie 100.000zł.Pozostała kwota
środki własne gminy
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Remont dróg gminnych

184.000,00 79.146,44

Zadanie zrealizowano. W ydatki
obejmują zapłatę wykonawcom
oraz nadzór inspektora w tym:
- Remont drogi gminnej
polegający na utwardzeniu drogi
gminnej w miejscowości Klwatka
na odcinku długości 200mb.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: BUDROMOST –
STARACHOW ICE Sp. z o.o. 27215 W ąchock
ul. Św.

Rocha 31.
W artość umowy kwota
22.875,65 zł
Remont
drogi
gminnej
polegający na utwardzeniu drogi
gminnej na odcinku 273mb w
miejscowości Grzmucin.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: As. Sp. z o.o. ul.
W rocławska 8, 26-600 Radom
W artość umowy kwota
55.506,09 zł
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych Gminy.
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Razem dział 600 rozdział
60016
Internet dla wszystkich –
umożliwienie dostępu do
szerokopasmowego
Internetu mieszkańcom z
terenu gminy Gózd.

Razem dział 600 rozdział
60053
Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy

846.000,00 733.766,31
10.000

Zadanie ujęte w wykazie
przedsięwzięć wieloletnich na lata
2013-2014.Ogólne łączne koszty
finansowe 709.191 zł.
Zadanie w 2013 roku nie było
realizowane.
W ydatków nie poczyniono.
Podpisano natomiast umowę
dofinansowania w ramach PROW
2007-2013.

10.000
1.000,00

Zadanie ujęte w wykazie
przedsięwzięć wieloletnich na lata
2013-2015.Ogólne łączne koszty
finansowe 250.000 zł.
Zadanie w 2013 roku nie było
realizowane. W ydatków nie
poczyniono. Przesunięto termin
realizacji tego zadania.
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Razem dział 710 rozdział
71004
Zakup stanowiska
komputerowego dla
potrzeb realizacji systemu
gospodarki odpadami

1.000,00
15.430,00

15.181,70 W skład stanowiska wchodzi:
- drukarka laserowa za kwotę
1.190zł,
- Zestaw komputerowy za kwotę
3.490zł,
- licencja programu
komputerowego „Odpady
komunalne „ za kwotę 4.489,50zł.
-program Xpertis odpady
komunalne za kwotę 4.920zł,
-zapasowy serwer plików ZYXEL
za kwotę 590zł,
-czytnik kodów kreskowych za
kwotę 330zł
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej

14 000 Euro).
Zestaw komputerowy, drukarkę,
serwer plików i czytnik zakupiono
w firmie : MAR-COM Firma
Handlowo-Usługowa Mariusz
Jarosz ul. Godowska 75A, 26-600
Radom.
Program i licencja programu
komputerowego „odpady
komunalne” została zakupiona w
firmie: „Partner” s.c
A.
Urbanelis K. Pulsakowski w
Radomiu ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom.
W ydatki sfinansowano z wpłat
ludności za odbiór odpadów.
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Razem dział 750 rozdział
75023
Projekt EA -Rozwój
elektronicznej administracji
w samorzadach
województwa
mazowieckiego
wspomagającej
niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa

Razem dział 750 rozdział
75095
Dokumentacja i budowa
Sali gimnastycznej przy
PSP Kuczki

15.430,00 15.181,70
6.793,00

6.792,86 Środki wydatkowano zgodnie z
podpisaną umową w sprawie
partnerskiej współpracy pomiędzy
Gminą Gózd a W ojewództwem
Mazowieckim, oraz podpisaną
umową udzielenia przez Gminę
Gózd dotacji na realizację
projektu EA czyli „Rozwój
elektronicznej administracji w
samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności
potencjału województwa”
przewidzianego do realizacji
przez W ojewództwo Mazowieckie
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego W ojewództwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013.
W ydatkowana kwota to
dofinansowanie Gminy Gózd
ustalone na 2013 rok przez
Zarząd W ojewództwa
Mazowieckiego. Samorząd
W ojewództwa rozliczył dotację w
kwocie 3.505,81zł, a pozostałą
kwotę zwrócił w 2014 roku.
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.
6.793,00 6.792,86
363.637,00

363.635 Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2012-2014. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 2.272.632 zł .
W spółfinansowane ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie 1.250.000,00
zł.
W 2013r. dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej wyniosło kwotę

199.998 zł. Środki własne – kwota
163.637 zł.
W roku 2013 zapłacono
Przedsiębiorstwu Inżynieryjno –
Budowlane „Tatrobet” Szewczyk
sp. z oo. Przejazd 49, 26-903
Głowaczów kwotę 148.164,69 zł .
oraz za przeszacowanie
dokumentacji kwotę 1.992,60 zł.
W związku z odstąpieniem od
realizacji umowy na wykonanie
w/w zadania inwestycyjnego przez
Firmę Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane
TATROBET Szewczyk Sp. z oo
w trybie przetargu
nieograniczonego udzielono
zamówienia Firmie Zakład
Inwestycji Budownictwa PEKABUD
Kazimierz Perłowski na budowę
Sali gimnastycznej przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Kuczkach
z terminem realizacji do 31
sierpnia 2014r. W artość
zamówienia kwota 1.995.654,05
zł.
Zapłacono Firmie PEKABUD
kwotę 210.869,20 zł oraz za
nadzór inspektorski kwotę
2.608,51 zł.
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Razem dział 801 rozdział
80101

363.637,00 363.635

Zakup autobusu 36 miejsc w
pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w tym dla
dwóch na wózkach
inwalidzkich

516.726,00 516.587,70

Razem dział 801 rozdział
80113

516.726,00 516.587,70

PRZYSTOSOWANIE
BUDYNKU ŚWIETLICY W M.
KLWATKA DLA POTRZEB
XXI WIEKU WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

11.000,00

Zadanie zrealizowano.
W ykonawca wyłoniony w trybie
przetargu niegraniczonego. Firma
Autosan SA. 38-500 Sanok, ul.
Lipińskiego 109.
W artość zamówienia kwota
516.587,70zł.
Zakupiono Autobus Autosan Typ
AL. 9M02-V021 - 36 miejsc w
pojeździe dla 21 osób
niepełnosprawnych w tym do
przewozu 2 pasażerów na
wózkach inwalidzkich Zadanie
inwestycyjne współfinansowane ze
środków PEFRON. Kwota
dofinansowania 173.726 zł .
Kwota środków własnych
342.861,70 zł

8.191,94 Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2013-2015. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 547.000 zł .
W ydatki obejmują zakup
materiałów budowlanych i
kosztorysy inwestorskie. Prace
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ROZBUDOWA BUDYNKU
REMIZY STRAŻACKIEJ W
KIEDRZYNIE Z
PRZYSTOSOWANIEM
POMIESZCZEŃ NA
ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ
Z WYPOSAŻENIEM I
ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU
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WYKONANIE
MONITORINGU I ALARMU
W ŚWIETLICY W
WOJSŁAWICACH

267.625,00
tym:
Paragraf
6050 kwota
2.203zł,
Paragraf
6057 kwota
107.268zł
Paragraf
6059 kwota
158.154

265.460,43
tym:
Paragraf
6050 kwota
39zł,
Paragraf
6057 kwota
107.268zł
Paragraf
6059 kwota
158.153,43

12.000,00

12.000,00

wykonywane były systemem
gospodarczym przy pomocy
pracowników Gminy. Roboty
obejmują: montaż instalacji
oświetleniowej (lampy, gniazda i
wyłączniki),roboty malarskie i
posadzki na pierwszym piętrze i
klatce schodowej budynku.
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.
Czynione są starania o
dofinansowanie zadania ze
środków UE w ramach PROW
2007-2013.
Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2013-2015. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 308.400 zł .
Zadanie ujęte na liście
dofinansowania w ramach
Działania 413-W drażanie
lokalnych strategii rozwoju w
zakresie operacji
odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
W 2013 roku.
W ykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej
14 000 Euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
W ykonawca: P.P.H.U. DAW BUD
Paweł Grzywacz ul. Krótka 16, 26670 Pionki
W artość umowy kwota
262.856,97 zł
W ydatki obejmują głównie zapłatę
wykonawcy, oraz za nadzór
inspektora kwota 2.564,46 zł
W 2013 roku zadanie
sfinansowano ze środków
własnych Gminy. Ustalono, że
przewidziana kwota do ref undacji
wynosi 107.268zł
.
Zadanie zrealizowano.
Instalacja i uruchomienie
monitoringu wizyjnego w budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości
W ojsławice, gmina Gózd.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: MAR-COM Firma
Handlowo-Usługowa Mariusz

Jarosz ul. Godowska 75A, 26-600
Radom.
W artość umowy. 12.000,00 zł
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.
Razem dział 92109
rozdział 92109
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290.625,00 285.652,37

KRAINA ZABAW'UTWORZENIE PLACU
ZABAW DLA DZIECI W
MIEJSCOWOŚCI DROŻANKI
GMINA GÓZD

44.120,00
tym:
Paragraf
6050 kwota
5.252zł,
Paragraf
6057 kwota
22.120zł
Paragraf
6059 kwota
16.748

WSPÓLNE MIEJSCE
ZABAW"- WYKONANIE
PLACU ZABAW DLA DZIECI
W MIEJSCOWOŚCI
KIEDRZYN GMINA GÓZD

37.026,57
tym:
Paragraf
6050 kwota
4.327zł,
Paragraf
6057 kwota
21.268zł
Paragraf
6059 kwota
11.431,57

42.170,00
tym:
Paragraf
6050 kwota
3.302zł,
Paragraf
6057 kwota
22.120zł
Paragraf
6059 kwota
16.748

Zadanie zrealizowano. W ydatki
dotyczą zapłaty wykonawcy kwota
38.868,00 zł
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: Eurocourt Sp. z o.o.
ul. W olność 8 lok. 7, 26-600
Radom.
Inwestycja realizowana w ramach
działania 413 W drażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju
objętego PROW na lata 20072013 dla operacji z zakresu tzw.
„Małych projektów”.
Pozostałe wydatki są
niekwalifikowane i dotyczą
głównie zapłaty za nadzór, za
krawężniki, oraz za :
W ykonanie dokumentacji
projektowej – Koncepcji
zagospodarowania terenu
dotyczących zmiany
zagospodarowania terenu na
f unkcję rekreacji i wypoczynku dla
dzieci: na działce nr 113/4 w
miejscowości Drożanki,
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: Andrzej Sukiennik,
Sadków 104, 26-613 Radom.
Umowa Nr RU 42/2013 z dnia
10.06.2013r.kwota 5.000,00 zł w
tym 1.250zł dotyczy tego zdania.

32.834,87 Zadanie zrealizowano.
tym:
Paragraf
6050 kwota
3.241,82zł,
Paragraf
6057 kwota
18.782zł
Paragraf
6059 kwota
10.811,05zł

W ykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyżej
14 000 Euro a mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
W ykonawca: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „APIS” Jadwiga
Oziębło ul. Kolaniki 19, 37-500
Jarosław
W artość Umowy kwota –
98.098,65 zł w tym kwota
32.699,50zł dotyczy w/w

inwestycji.
Inwestycja realizowana w ramach
działania 413 W drażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju
objętego PROW na lata 20072013 dla operacji z zakresu tzw.
„Małych projektów”.
W ydatki dotyczą zapłaty
wykonawcy kwota 29.593,05 zł
W ykonawca nie otrzymał całości
zapłaty gdyż potrącono kary za
nieterminową realizację zadania.
Pozostałe wydatki są
niekwalifikowane i dotyczą
głównie zapłaty za nadzór, za
krawężniki, oraz za :
dokumentację projektową –
Koncepcji zagospodarowania
terenu dotyczących zmiany
zagospodarowania terenu na
f unkcję rekreacji i wypoczynku dla
dzieci: na działkach nr 100/1 i
101/1 w miejscowości Kiedrzyn,
w związku z realizacją operacji:
„W SPÓLNE MIEJSCE ZABAW " –
utworzenie placu zabaw dla dzieci
w miejscowości Kiedrzyn, gmina
Gózd;
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: Andrzej Sukiennik,
Sadków 104, 26-613 Radom.
Umowa Nr RU 42/2013 z dnia
10.06.2013r.5.000,00 zł
w tym 1.250zł dotyczy tego
zdania.
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RADOSNA KRAINA"WYKONANIE PLACU
ZABAW DLA DZIECI W
MIEJSCOWOŚCI
GRZMUCIN GMINA
GÓZD
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KĄCIK MALUCHA"WYKONANIE PLACU
ZABAW DLA DZIECI W
MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW
GMINA GÓZD

37.026,57
tym:
Paragraf
6050 kwota
4.327zł,
Paragraf
6057 kwota
21.268zł
Paragraf
6059 kwota
11.431,57
37.026,86
tym:
Paragraf
6050 kwota
4.327,29zł,
Paragraf
6057 kwota
21.268zł
Paragraf
6059 kwota

32.834,87 Opis jak dla miejscowości
tym:
Kiedrzyn
Paragraf
6050 kwota
3.241,82zł,
Paragraf
6057 kwota
18.782zł
Paragraf
6059 kwota
10.811,05zł
32.834,87 Opis jak dla miejscowości
Kiedrzyn
tym:
Paragraf
6050 kwota
3.241,82zł,
Paragraf
6057 kwota
18.782zł
Paragraf

11.431,57
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Razem dział 926rozdział
92695
Budowa boiska
wielofunkcyjnego w
miejscowości Grzmucin

6059 kwota
10.811,05zł

155.200,00 140.674,61
49.000,00 48.276,44

Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2013-2014. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 245.000 zł .
W roku 2013 wydatkowano kwotę
48.276,44.W ykonawcę wyłoniono
w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 Euro
a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
W ykonawca: PHU KASMAR ul.
Jastrzębia 5/46, 26-600 Radom
Termin wykonania: 30.09.2014r.
W artość umowy – 239.054,44 zł
Inwestycja realizowana w ramach
Programu Rozwoju Bazy
Sportowej W ojewództwa
Mazowieckiego na 2013-2014rok.

W 2013 roku zadanie
sfinansowano:
Kwota 33.600zł- środki
Ministra Sportu, pozostała
kwota środki własne gminy.
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Razem dział 926rozdział
92601
Oświetlenie uliczne dobudowa według potrzeb

49.000,00 48.276,44
28.596,00 28.121,60

W ydatki obejmują wartość robót i
zapłatę za nadzór na:
1. Dobudowa oświetlenia
ulicznego na istniejących
słupach niskiego napięcia
w miejscowości Drożanki.
Zamówienie bez
stosowania ustawy – Prawo
zamówień publicznych
(wartość poniżej 14 000
Euro).
W ykonawca: W IELEKTRYK
Jan Strzębała Podgóra 36,
26-634 Gózd
Umowa na kwotę 15.030,60 zł
2. Dobudowa oświetlenia
ulicznego na istniejących
słupach niskiego napięcia
w miejscowościach Gózd,
Kuczki, Klwatka i Kiedrzyn.
Zamówienie bez
stosowania ustawy – Prawo
zamówień publicznych
(wartość poniżej 14 000
Euro).

W ykonawca: Zakład
Elektryczny Krzysztof
Zięba Niemianowice 35B,
26-634 Gózd.
Umowa na kwotę
11.808,00 z ł

Wydatki sfinansowano ze
środków własnych Gminy.
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Razem dział 900 rozdział
90015
Dokumentacja kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Klwatka

28.596,00 28.121,60
4 400,00 3.690

W ydatki obejmują
- W ykonanie map do celów
projektowych działek położonych
w miejscowości Klwatka, gmina
Gózd dla celów wykonania
dokumentacji technicznej sieci
kanalizacji sanitarnej z
przyłączami. Zamówienie bez
stosowania ustawy – Prawo
zamówień publicznych (wartość
poniżej 14 000 Euro).
W ykonawca: Pracownia
Geodezyjna PRYZMAT Paweł
Frączek Małęczyn Nowy
ul. Szkolna 42A, 26-634 Gózd
Umowa na kwotę 1.845,00 zł
- W ykonanie dokumentacji
projektowo-wykonawczej na
budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Klwatka, gmina
Gózd. Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień
publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro).
W ykonawca: KOMA Zakład
Projektowania i Realizacji
Inwestycji s.c. Jan Kozłowski,
Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna
Kozłowska 91-420 Łódź ul.
Północna 27/29 p. 111
W artość umowy – 1.845,00zł

Wydatki sfinansowano ze
środków własnych Gminy.
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Rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości
Gózd

Wymiana kabla
elektrycznego zasilającego
oczyszczalnię ścieków w
Goździe

10.000

50.600 50.484,91

Zadanie ujęte w wykazie
przedsięwzięć wieloletnich na lata
2013-2015.Ogólne łączne koszty
finansowe 4.445.484zł.
Zadanie w 2013 roku nie było
realizowane. W ydatków nie
poczyniono. Przygotowany został
wniosek o dofinansowanie w
ramach PROW 2007-2013.
W ydatki obejmują zapłatę
W ykonawcy, oraz zapłatę za
nadzór inspektora.
Zamówienie bez stosowania
ustawy – Prawo zamówień

publicznych (wartość poniżej
14 000 Euro)
W ykonawca: Zakład Elektryczny
Krzysztof Zięba Niemianowice
35B, 26-634 Gózd
W artość umowy kwota 49.997,13
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.
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Razem dział 900 rozdział
90095
Aparat do elektroterapii na
potrzeby Poradni
Rehabilitacyjnej w
Ośrodku Zdrowia w
Goździe

65000,00 54.174,91

Razem dział 851 rozdział
85121

3500,00 3500,00

Projekt BWPrzyspieszenie wzrostu
konkurencyjności
województwa
mazowieckiego , przez
budowanie społeczeństwa
informacyjnego i
gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu

1702,00 0,00

Razem dział 150 rozdział
15011
OGÓŁEM

1702,00 0,00

3500,00 3500,00

4.008.455,00 3.846.447,88

W ydatki obejmują dotację, którą
zgodnie z podpisaną umową
przekazano dla Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Goździe z
przeznaczeniem na zakup aparatu
do elektroterapii na potrzeby
Poradni . Zadanie zrealizowano.
Dotację wykorzystano zgodnie z
przeznaczeniem. Całkowity koszt
zadania wynosił 3.640,20zł
W ydatki sfinansowano ze środków
własnych gminy.

Środki w kwocie
1.701,24przekazano zgodnie z
podpisaną umową w sprawie
partnerskiej współpracy pomiędzy
Gminą Gózd a W ojewództwem
Mazowieckim, oraz podpisaną
umową udzielenia przez Gminę
Gózd dotacji na realizację
projektu BW czyli „
Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa inf ormacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie baz wiedzy o
Mazowszu „przewidzianego do
realizacji przez W ojewództwo
Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego W ojewództwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013.
W ydatkowana kwota na
31.12..2013r wynosi 0,00 gdyż
ustalone na 2013 rok przez
Zarząd W ojewództwa
Mazowieckiego i przekazane
przez Gminę środki zostały
zwrócone Gminie w 2013roku.

