Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy za
pierwsze półrocze 20|4 rok
Plan i rea|izacja zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze
2014 rok

Lp
I

Nazwa zadania

Budowa drogi gminnej
w m. Grzmucin

Wykonanie

Plan
176.000,00

Dodatkowe informacie

0,00 Planowany zakres realizacji
zadania to długośÓ odcinka
0,94km, szerokośĆ4,1m. W
pierwszym półroczu wydatkÓw nie
poczyniono.
Wyłoniono natomiast w trybie

przetargu nieograniczonego o
wartościszacunkowej powyżej
30 000 Euro a mniejszej niz ktłoty
określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. I ustawy
Wykonawcę.
Wykonawca: Zakład
Transportowo-Budowlany
Krzysztof Wach, ul. WspÓlna 23,
26-670 Pionki.
Umowa Nr RU 4112014 z dnia
30.06.2014r.
WartoŚĆ umowy: 121.o62.66 zł
Termin wykonania: 1 5.1 0.2014r.
nwestycja realizowan a Wzy
udziale dotacji ze śro$ków
związany ch z wyłącz{t iem
z produkcji gruntÓw rolnych.
I

Razem dział 600 rozdział
600{6

2

lnternet dla
wszystkichumoŻliwienie dostępu
do szerokopasmowego
lnternetu mieszkańcom
z terenu gminy Gozd

{76.000,00

0,00

709.1 91

0,00

Zadanie ujęte w wykazie
przedsięwzięć wieloletnich na lata
20 1 3-20 14. ogÓl ne łączne koszty
finansowe 709.191 zł.
W pierwszym półroczu wydatków
nie poczyniono. Trwały natomiast
proced u ry przetargowe.
ogłoszono przetarg
nieog1aniczony o wartości
szac"Uńkowej prwyŻej To 000 Eu ro
a mniejszej niz kwoty określonew
przepisach wydanych na
podstawie art. 1'l ust. 8 ustawy.
Termin wykonania:
31.08.2014r.
lnwestycja realizowana w ramach
działania 321 ,,Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności
wiejskiej" objętego PROW na lata
2007-20'13

Razem dział 600
rozdział 60053
Ą

J

4

Dotacja na
dokumentację
projektową na
przebudowę drogi
powiatowej nr 3526W
Piskornica-d roga
krajowa nr 12 i drogi
powiatowej 3529W
Kiedrzyn-Małęczyn -do
droqi kraiowei nr 9
Razem dział 600 rozdział
600{4
Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy

0,00

14.000

0,00

14.000

0,00

przedsięwzięć wieloletnich na lata
201 3-20 16. ogÓlne łączne koszty
finansowe 250.000 zł.

W pierwszym pÓłroczu zadanie nie
było realizowane. Wydatków nie
poczyniono.
1.000

Zakup motopompy dla

7.600

OSP Kiedrzyn

W pierwszym pÓłroczu wydatków
nie poczyniono.
Podpisano umoWę z Powiatem
radomskim i wydatki nastąpią w
drugim pÓłroczu.

0,00 Zadanie ujęte w wykazie

1.000

Razem dział 7 10 rozdział

71004
5

709.19{

0,00
6.31

I,00 Zadanie zrealizowano.
ZamÓwieni e bez stosowania
ustawy - Prawo zamówień
publicznych (wartośó ponizej
14 000 Euro)
Dostawca Przedsiębiorstwo
Handlowo-Techniczne,,SUPON" w
Lublinie .ul Przyjacielska 20-704
Lu

6

Razem dział 7 54 rozdział
75412
Projekt EA -Rozwoj
elektronicznej administracji

w samorzadach

województwa

mazowieckiego
wspomagającej
niwelowan ie dwudzielnoŚci
potencjału wojewÓdztwa

7.600
0,00

6.318,00

blin

Zadanie sfinansowano ze środkÓw
od szkodowan ia wypłąonego
przez firmę ubezpiecńniową w
związku z kradzieŻa.

0,00 Zadanie ujęte w wykazie

przedsięwzięć wieloletnich na lata
2010-2015
Projekt EA czyli ,,Rozwój
elektronicznej administracji w
sam o rządach wojewÓdztwa
mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności

n cj ału wojewÓdztwa''
realizowany jest przez
Woje_yództwo M azowieckie w
ramd"ch Reg iqnalnegoTrogram u
o peracyj ne g o' Woj ewÓdztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013
zgodnie z podpisaną umową w
sprawie partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą GÓzd a
WojewÓdztwem Mazowieckim.
Umowa nie przewiduje udzielenia
w 2014 roku przez Gminę GÓzd
dotacji na realizację projektu..

pote

Razem dział 7 50 rozdział

75095
7.

Dokumentacja i
budowa sali
gimnastycznej przy
PSP Kuczki

0,00

0,00

1.818.084

998.'1 31,34

Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2012-2014. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 2.272.632 zł
Wspołfinansowane ze środkÓw
Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie {.250.000 zł.
W 2014r. dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej wynosi kwotę
1.000.000 zł. Srodki własne kwota {18.084'00 zł, Kredyty i
poŻyczki - kwota 700.000 zł
W l pÓłroczu 2o14 zapłacono
wykonawcy Firmie Zakład
lnwestycji Budownictwa PEKABUD
Kazimierz Perłowski kwotę
991.754,55 zł
w tym ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej - kwota
545.464 zł, ze Środków kredytu
kwota 350.000zł' pozostała kwota
środkiwłasne Gminy. Zapłacono
teŻ za nadzÓr inwestorski - kwotę
6.376,79 zł;
w tym ze środkÓw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej - kwota
3.508 zł
.

;

8.

Termomod ernizacja

budynku Szkoły

370.000

0,00 W l pÓłroczu 2014 udzielono
zamówienia w trybie przetargu

nieograniczonego Firmie NEXBUD
Sylwester Kęska Kuązki WieŚ
'til , za-agl-Gózd na }wotę

Podstawowej w
Klwatce

9

Dokumentacja
techniczna budowy Sali
gimnastycznej przy
PSP Klwatka

20.123

10

Remont i modernizacja
boiska sportowego przy
Zespole SzkÓl w
Kuczkach Kolonii
Gmina GÓzd

215.000

359.001 ,48 zł.
oraz za nadzÓr inwestorski bez
stosowania ustawy o
zamÓwieniach publicznych na
kwotę 2.918,7'| zł Panu Andrzej
Sukiennik, zamieszkały SadkÓw
104,26-613 Radom.
Wydatki nastąpiąw ll pÓłroczu
2014 roku.
0,00 Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji ze
środków własnych gminy. W
pierwszym pÓłroczu zadanie nie
było realizowane. Wydatków nie
poczsniono.
0,00 Zadanie inweśtycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2014-2015. Ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
na kwotę 1.542.000 zł...
W l pÓłroczu 2014 udzielono
zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego wykonawcy ASBud Firma Budowlana Jakub
Maciej Tadejko 19_300 Ełk, ul.
Jana Brzechwv 3/25 na kwote

11

Termomod ernizacja
budynku Szkoły
Podstawowej w
Kłonówku

Razem dział 801
rozdział 801 01
12

Modernizacja
oddziałów
przedszkolnych przy
szkołach
podstawowych w
gminie Gozd

70.000

2.493.207
215.640

985.692,10 zł' Podpisano teŻ bez
stosowania ustawy o
zamowieniach publicznych umoWę
o nadzór inwestorski na kwotę
8.0't3'76 zł z Panem Andrzejem
Sukiennikiem, zamieszkały
Sadków 1o4, 26-6'|3 Radom.
złoŻono wniosek o
dofinansowanie do Ministerstwa
Sportu i Turystyki i czekamy na
podpisanie umowy.
Na 2014rok ustalono plan w
kwocie 215.000 zł w tym dotacja z
Ministerstwa Sportu i Turystyki w
kwocie 150.000zł.
69.622,67 Zadanie inwestycyjne
zrealizowane ze Środ ków
własnych. Wykonawca Firma
ROB-BUD Robert Faryna, Kuczki
Wieś1 11, 26-634 GÓzd.
Zapłacono wykonawcy kwotę
69.061 ,20 zł oraz za nadzÓr
inwestorski kwote 561.47 zł

'1.067 .7 54,01

0,00 Zadanie i nwestycyj ne realizowane
w ramach projektu systemowego

POKL

pod nazwą,,Modernizacja
oddziałÓw przedszkolnych przy
szkołach podstawowych w gminie
GÓzd" w ramach
Priorytet lX . RozwÓj
wykształcenia i kompetencji w

regionach

'

i

Działanie 9. 1 .WyrÓwńywanie
szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oŚwiaty
Poddziałanie 9. 1.'t. Zmniejszenie
nierÓwnoŚci w stopniu
upowszechniania edukacji
przedszkolnej
Projekt jest realizowany od dnia
01.04.2014 do 31 .10.2014r.
okreŚlono plan dotacji na 2014r.
- wydatki inwestycyjne - kwota
215.640 zł
W tyt:n : środkieuropejskie- kwota
183:294,00 z_ł
budŻet krajowy- kwota 32.346 zł.
W ramach tego zadania
realizowane będzie zakup
WyposaŻenia i montaż placu
zabaw oraz wykonanie
bezpiecznej nawierzchni.
W l półroczu 2014 nie dokonano
wydatków, natomiast rozpoczęto
procedurę przetargową w celu
udzielenia zamÓwienia
publiczneqo wvkonawcv. Wvdatki

nastąpią w ll pÓłroczu 2014roku.
Razem dział 801
rozdział 801 03
't3

Dotacja na zakup
lampy szczelinowej do
poradni okulistycznej
GoZ w Gożdzie

Razem dział 851
rozdział 85121
I4

Przystosowanie budynku

215.640
4.000

4.000

't

1.000

świetlicy w m.Klwatka dla

potzeb XXlwieku wrazz

wyposaŻeniem i
zagospodarowaniem
terenu
15

Rozbudowa budynku
remizy strazackiej w
Kiedrzynie z
przystosowaniem
pomieszczeń na świetlicę

Dokumentacja
techniczna budowy
oświetlenia ulicznego
w m. Kuczki Kolonia

0,00

nie poczyniono. Podpisano
natomiast umowę o udzielenie
dotacji i wydatki zgodnie z
podpisaną umowa dotacji wystąpią
w druoim półroczu.

0,00 W pierwszym półroczu zadanie nie
było realizowane. Wydatków nie
poczyniono.

55.512,78 lnwestycja realizowana w ramach
działania 41 3 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju dla
operacji, ktÓre odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w
ramach działania ,,odnowa i
rozwÓj wsi'' objętego PRoW na
lata 2007 -20't 3.Wydatki obejmują
koszty kwalifikowane tj.
Dostawę wyposażenia za kwotę
23.392,'l4zł.
Wykonawcę wyłoniono w trybie
przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej poniŻej
14 000 Euro i mnirjsąej niŹ kwoty
określone w przepisaóh wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.
Wykonawca:,, D RZEWIARZ-Bl S"
Sp. z o.o' ul. Kardynała
Wyszyńskiego 46a,
87-600 Lipno
Pozostałe wydatki obejmują
koszty niekwalifikowane i dotyczą
głÓwnie zakupu materiałów
budowlanych do prac
wykończeniowych nie objętych
projektem, ktÓre wykonano
systemem gospodarczym.

66.775

55.512,79

terenu

T6

0,00 W pierwszym półroczu wydatkÓw

55.775

wiejskąwraz z
wyposażeniem
i zagospodarowaniem

Razem dział 92109
rozdział 92{09

0,00

6.522

6.396 Wydatki dotyczą wykonania
projektu technicznego wraz ze
stroną prawną - Budowy
oświetlenia ulicznego w
miejscowości Kuczki Kolonia.
Zamowienie bez stosowania
ustawy - Prawo zamÓwień
publicznych (wartośÓ poniŹej
14 000 Euro).

Wykonawca: P.H.U. BRATEKoGRoDY Michał Kubat ul.
Sadkowska 7m13 , 26-600 Radom
WartośĆumowy kwota
6.396.00 zł

Razem dział 900
rozdział 9001 5

t7

Budowa boiska

wielofunkcyjnego w

6.522
197.000

6.396
0,00 Zadanie inwestycyjne

przewidziane do realizacji w
latach 2013-2014. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 245.000 zł
W pierwszym pÓłroczu wydatkÓw
nie poczyniono. W 2013 roku
wyłoniono w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyŻej 14 000 Euro
a mniejszej niz kwoty określonew
przepisach wydanych na
podstawie art. 1'l ust. 8 ustawy
Wykonawcę
Wykonawca: PHU KASMAR ul.
Jastrzębia 5146, 26-600 Radom
Termin wykonania: 30.09.20'14r.
WartośÓ umowy - 239.054.44 zł
W roku 2013 wydatkowano kwotę
48.276,44. W 2013 roku zadanie
sfinansowano:
Kwota 33.600zł- środkiMinistra
Sportu, pozostała kwota środki
własne gminy. Planowane do
pozyskania w 2014roku środki w
ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województya
Mazowieckiego kwota;'l 34.400zł.

miejscowości Grzmucin

.

t8

Razem dział 926 rozdział

197.000

Rozbudowa
oczyszczalni ścieków w
miejscowości GÓzd

3.200.000

92601

0,00

1.312 Zadanie inwestycyjne
przewidziane do realizacji w
latach 2013-2015. ujęte w
wieloletnim planie inwestycyjnym
gminy na kwotę 4.445.484zł
lnwestycja realizowana w ramach
działania 321 ,,Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności
wiejskiej'' objętego PRoW na lata
2007-2013

Wydatki obejrnują koszty
niekwalifikow'ane nie objęte
projektem tj. kserokopie map i
przeszacowan ie kosztorysów
inwestorskich.
W pierwszym pÓłroczu wyłoniono
w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości
szacunkowej powyżej 14 000 Euro
a mniejszej niŻ kwoty określonew
przepisach wydanych na
oodstawie art. 1'l ust. 8 ustawv

Wykonawcę
Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Usługowo-Hand lowe,, B RoMAST'
Bronisława Stiller ul. Słowackiego
'11, 63-041 Chocicza
W miesiącu lipcu 2014r.podpisano
umowę.
WartośĆumowy: 3.431.173.88 zł
Termin wykonania : 30.04.20'l 5r.

t9

Razem dział 900 rozdział
90095

Projekt BW-Pzyspieszenie
wzrostu konkurencyjności
wojewÓdztwa

3.200.000
5.174

1.312
5.173,21

mazowieckiego , przez
budowanie społeczeństwa
informacyjnego

i

gospodarki opańej na
wiedzy poprzez stworzen ie
zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu

Srodki wydatkowano zgodnie z
podpisaną umową w sprawie
partnerskiej wspołpracy pomiędzy
Gminą GÓzd a Województwem
Mazowieckim, oraz podpisaną
umową udzielenia przez Gminę
Gózd dotacji na realizację
projektu BW czyli
Przyspieszenie wzrostu
konkurencyj ności wojewÓdztwa
mazowieckiego przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy
poprzez stworzenie baz wiedzy o
Mazowszu,,przewidzianego do
real izacji przez Województwo
Mazowieckie w ramach
Regionalnego Programu
operacyj nego WojewÓdztwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Wydatkowana kwota to
dofinansowanie Gminy GÓzd
ustalone na 2014 rok przez
7arząd WojewÓdztwa;
,,

Mazowieckiego

Razem dział 150 rozdział
1501

5.174

5.173,21

7.096.109

1.142.466

1

oGoŁEM

i

Wydatki sfinansowano ze środków
własnvch qminv.

WÓJT G

Y GOZD

mg,r

bbtoński

