
Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Plan i realizacjazadań inwestycyjnych za 20t0

Lp Nazwa zadania Plan Wykonanie Dodatkowe informacie
1 Budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowości
Budy Niemianowskie i Lipiny

453.000 450.423,13 Zadanie ujęte jest w limitach na wieloletnie
programy inwestycyjne. Realizowane od 2009
roku.
Wykonawcę wyłoniono w trybie przetargu
nieograniczonego o wańości szacunkowej
powyzej 14 000Euro, a mniejszej niz kwoty
okreŚlone w przepisach wydanych na podstawie
ań.11 ust.8 ustawy PZP.
Wykonawca : Zakład l nstalacyj ny,, Janczes'' S' J'
Jan Podymniak Czesław Janicki
26€00 Radom ul. Chorzowska'12
WańośÓ umowy z wykonawcąwynosiła
1.612.907,31zł'Termin realizacji okreŚlony był na
30. 06. 20 1 0 rok.. Zadan i e zr ealizowano. Wydatki
dotyczą między innymi: kwota 442 943,61
zapłata wykonawcy za roboty wykonane w
2010r, kwota 4 356,82 zapłata za nadzÓr.
Ponadto w 2009 roku zapłacono Wykonawcy za
wykonane roboty kwotę 1.169.963,70zł.w tym
kwota 1.000.000zł została sfinansowana z
poŻyczki w WFoŚiGW w Warszawie' W 201 0
roku zadanie sfinansowano ze środkÓw własnych
gminy.
W 2010 roku zakończono realizację powyzszego
zadania.
ogólna wańośÓ nakładów na powyzsze zadanie
bez dokumentacji wynosi 1628,771zł,a wańoŚÓ
dokumentacii kwota 43 362zł

2 Budowa kanalizaĄi
sanitarnej z przyłączami i

pompowniamiw
miejscowości Karszówka'
Klwatka KrÓlewska I

Małęczyn

2.099.560,74 2 093 046,28 Zadanie ujęte w limitach na wieloletnie
programy inwestycyjne na lata 2010-2011.
ogołem nakłady to kwota 2 925 314,06zł z tego
w 2010 roku kwota 2.099.560,74 i w 201'l roku
kwota 825 753,32
Zadanie przewidziane do realizacji w dwÓch
etapach w ramach działania 321 ,,Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej''
objętego Programem Rozwoju obszarow
Wiejskich na lata 2OO7-2013.1etap obejmuje
KarszÓwkę, natomiast ll etap to Klwatka
Krolewska i Małęczyn. W 2009 roku w trybie
przetargu n|eograniczonego o wańości
szacunkowej powyzej 14 000Euro, a mniejszej
niz kwoty okreŚlone w przepisach wydanych na
podstawie ań.11 ust.8 ustawy PZP wyłoniono dla
pierwszego etapu wykonawcę _HYDROTECH P.
Sereda Przeworsk . WańoŚÓ umowy kwota
2.074.159,17zł WydatkÓw w 2009 roku nie
poczyniono. Termin realizaĄi określono na
30. 06. 20 1 0 rok. Zada n ie zrealizowano. Wydatki
dotyczą kosztow kwalifikowanych zadania tj.
zapłata Wykonawcv i koszt nadzoru.



Ponadto wydatki obejmują koszty nie
kwalifikowane nie ujęte w projekcie tj. między
innymi: moeprzyłączeniowa itablice. W 2o1o
roku podpisana została rÓwniez umowa pomocy
finansowej z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego na pozyskanie Środków z PROW
2007-2013. Termin zloŻenia wniosku o płatnośc
wynikający z podpisanej umowy i aneksÓw
przypada na styczeń 2011r.W budzecie 2010
zaplanowano izaciągnięto pożyczkę z WFoŚi
GW w Warszawie, na czasowe sfinansowanie
refundowanych z PROW kosztÓw zadania.
Pozyczkę zaciągnięto w kwocie 1'290.399zł.
Kwota dofinansowania z PROW wynosi
1 285 864zł.
W 2010 roku został rÓwnież w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoŚci szacunkowej
powyżej 14 000Euro, a mniejszej niz kwoty
okreŚlone w pzepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy PZP wyłoniony dla drugiego
eta pu wykonawca tj. Konsorcj um firm,,WO-ORbt"
Sp. z o.o. 20-107 Lubtin ul. Misjonarska 20 i

Marek Jedut 20-095 Lubtin ut. Jana Sapiehy 
]

2/61.WańośÓ zawańej umowy-818 aóg,tł zł l

Zadanie pzewidziane do zakończenia w 2011 lroku. I

3 Budowa kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w
Klwatce

Zadanie ujęte w limitach na wielótetnie
programy inwestycyjne na lata 2011-2012.
poołem nakłady to kwota 300 000zł z tego w
2010 roku wydatkÓw nie planowano, natómiast w
2011 roku zaplanowano kwotę 1oo.ooo, orazw
2012 roku kwotę 200.000zł. Zadanie nie było
ozpoczynane. W budŻecie na 201.1 rok zadanie
lie występuje.

Razem Dział 010 rozdział
01010

2 552 560,74 2 543 469,41

4 Wykonanie instalacji dla
potzeb montaŻu zestawu
hydroforowego na hydrofornl
gminnejw Małęczynie

20 000 17 144 Zadanie inwestycyjne zrealizowjńeE środ ków
własnych gminy. W ramach zadaniawykonano:
montaŻ i uruchomienie zestawu hydroforowego

Yrazz armaturąw stacji uzdatniania wody w
ll9leczynie. Wańość wykonanych prac wynosi
9.7 6azł. Ponadto zakupiono i zamontowańo
it5:-zbed1e do pracy układu pompę za kwotę
8784zł. Dostawca- Wykonawca ELMA Radom
ul. Akademicka 33. ZamÓwienia udzielono bez
stosowania ustawy prawo o zamówieniach
publicznych - art., 4 pkt.8

Razem Dział 400 roz.dział
40002

20 000 17 144

5 Budowa chodnika przy
drodze kĘowej nr 12 na
odcinku Gozd- KarszÓwka
w miejscowości Klwatka
wrazz dokumentacją

108 000 107 838,78 Zadan ie było realizowaffi
porozumienia zawańego pomiędzy Gminą i
Generalna Dyrekcja DrÓg KĘowych iAutóstrad
w Warszawie.
Wykonana tu została iw całościzgodnie z
porozumieniem sfinansowana ze środkow
własnych.gminy dokumentacja technicz na wraz
ze stroną prawną- na kwotę 8.000zł.
Zamowienie bez stosowania ustawy - prawo



zamowień publicznych (wańośc zamÓwienia
ponizej 14 000 Euro),
Wykonawca: Projekty Nadzory Wykonawstwo
mgr inz.. Leszek Kuna ul. Szwarlikowska 10 m 20
26-600 Radom.
Ponadto w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości szacunkowej powyŹej 14 000 Euro a
mniejszej niŻ kwoty okreŚlone w pzepisach
wydanych na podstawie ań. 't1 ust. 8 ustawy
wyłoniony został
Wykonawca: KOBALT Mariusz Wilkowski
Klwatka 30, 26-634 Gózd zawarta została
zgodnie z porozumieniem trojstronna umowa
pomiędzy Gminą Wykonawcą i GDDKiA na
kwotę 195 525,25zł. w tym :

97.912.63 zł - Gmina Gózd
97.912.62 zł- GDDKiA

W ramach porozumienia z Generalna Dyrekcją
DrÓg Krajowych iAutostrad wykonano więc w
2010 roku przy drodze krajowejnastępujące
inwestycje:

- Chodnik w miejscowoŚci Klwatka
dł.180mb x1,5m za kwotę 31.425,25zł w
tym ze środkow Gminy sfinansowano
kwotę 15 865,67zł,_ Chodnik w miejscowości Gozd dł' 700m
szer 1,5m za kwotę 174 326,16zł w tym
ze środkÓw Gminy sfinansowano kwotę
91973,11zł

Razem Dział 600 rozdział
6001 I

108 000 107 838,78

6 Niwelacja zagroŻeń
związanych z wypadkami
samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost
jakoŚci usług turystycznych
poprzez budowę parkingu i

chodn ików w miejscowoŚci
GÓzd na terenie gminy
Gozd

63 301,41 56 221,50 Została tu zawańa w trybie przetargu
nieograniczonego umowa na sprzedaŻ i dostawę
materiałów budowlanych. Dostawca
Pzedsiębiorstwo Prod u kcyjno-Hand lowe

''SKARPOL ll '' SpÓłka jawna ul. Dzierzkowska 2
Skaryszew.
WańośĆ umowy kwota 60.292,40zł.z tego
zakupione na parking materiały to kwota
50 379'90zł
Prace wykonywane były systemem
gospodarczym przy pomocy własnych
pracownikow. Wyznaczono kierownika budowy i

inspektora oraz zawarto z nimi stosowne umowy.
W ramach powyższego zadania wykonano
parkingi pzy ul. Kościelnejw GoŹdzie o
powiezchni 835,12m2
Na powyŻsze zadanie została róWnież podpisana
z Marszałkiem WojewÓdztwa umowa o
pozyskanie środkÓw UE w ramach PRoW 2007-
201 3 działanie,,odnowa i rozwÓj wsi''.
Stowazyszenie'Dziedzictwo i RozwÓj' w
Zwoleniu do którego nalezy nasza Gmina uznało
nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią
Rozwoju co umoŻliwiło wystąpienie Gminy o
powyzszą dotację.
Według umowy termin złoŻenia wniosku o
płatnośÓ przypada na maj 2011 rok.



Koszt kwalifikowany ogołem kwota 51279,90złw
tym kwota dofinansowania z PROW wynosi
31 646zł. Pzewidziany do refundacji koszt został
sfinansowany ze środkÓw własnych gminy'
Ponadto wydatki obejmują koszty nie
kwalifikowane nie ujęte w pĄekcie tj.między
innymi:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej budowy parkingu dla
samochodów osobowych w miejscowości
GÓzd ul. KoŚcielna.
Zamowienie bez stosowania ustawy -
Prawo zamÓwień publicznych (wartoŚÓ
poniŻej 14 000 Euro)
Wykonawca: Leszek Kuna, ul.
Szwarlikowska 10 m 20, 26-600 Radom
{.830.00 zł

2. Wykonanie map do celÓw pĘektowych
pod budowę parkingu dla samochodÓw
osobowych w miejscowości Gózd ul.
Kościelna.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy -
Prawo zamówień publicznych (wartoŚc
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: Studio Geodezyjne
GEONET-2 Marcin Biernat, ul. BóŹnicza
3t118, 26-600 Radom
650.00 zł

3. Kierownik budowy kwota 900zł
4. Praca koparko- spycharki kwota 1 561,60

7 Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Kłonów -
odcinek dł. 360mb

43 000 42644 Modernizacja drogi gminnej W miejscowości
Kłonów odcinek dł. 360 mb. Szer. 4m
Pzetarg nieograniczony o wartoŚci szacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niz kwoty
określone w pzepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy
Wykonawca:,CEZET" Przedsiębiorstwo RobÓt
Drogowo Mostowych Zygmunt Cieśła, ul. 17
Styczn ia 32, 27 -200 Starachowice

42.228.64zł
Zadanie w całości sfinansowano ze środków
własnych 9miny.

I Dokumentacja Dróg według
potzeb

13 000 12239,80 Zadanie zrealizowano.
Wydatki dotyczą głÓwnie :

1. Wykonania uproszczonych dokumentacji
pzebudowy następujących dróg:
- droga gminna w miejscowoŚci Małęczyn ul.
Bankowa,
- droga gminna w miejscowoŚci Małęczyn ul.
Ziemnickiego,
Droga gminna w miejscowości Klwatka -
FigietÓw,
Droga gminna w miejscowości Klwatka w
kierunku Oczyszczalni,
Droga gminna w miejscowości Gózd ul.
Czarnecka.
WańoŚĆ umowy kwota 6.000zł.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamÓwieh publicznych (wańoŚĆ zamÓwienia
ponizei 14 000 Euro).



Wykonawca: Jerzy Ziemnicki, ul. Rodziny
Wińczewskich 8/35, 26-600 Radom

2.Wykonanie uproszczonych dokumentacji
pzebudowy drÓg gminnych
- droga gminna Klwatka - TomaszÓw'
- droga gminna w m. Gzrnucin,_ droga gminna nr 350102W Małęczyn
Kłonówek.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamÓwień publicznych (wańośó poniżej 14 ooo
Euro)
Wykonawca: Jeuy Ziemnicki, ul. Rodziny
Wińczewskich 8/35, 26-600 Radom
WartośÓ umowy kwota 5500.00 zł

9 Pzebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kłonow

120 600 I 19 664,94 Wykonano utwardzoną nawiezchnię drogi o
długoŚcidrogi 938 m, szerokośÓ drogi4,30m
Zadanie zrealizowano w trybie pzetargu
nieograniczonego, gdzie został wyłoniony
Wykonawca -,,cEzET" Pzedsiębiorstwo RobÓt
Drogowo Mostowych Zygmunt CieŚla
Starachowice.
Wykonawcy zapłacono kwotę wynikającą z
umowy tj. 118.234,13zł. Koszt nadzoru
inspektora wynosił 1 418,81zł.
Zadanie sfinansowano kwota 59 100zł dotacja
Terenowy Fundusz ochrony GruntÓw Rolnych w
Warszawie , pozostała kwota środkiwłasne
gminy.

10. Budowa chodnika z kostki
pzy drodze gminnej w
miejscowoŚci Kłonówek

31 000 21229,10 Wykonano tu chodnik z kostkio długósci
198'90m i szerokoŚci 1,40m
Prace wykonywane były systemem
gospodarczym przy pomocy własnych
pracowników. Materiały zakupiono za kwotę
14 903,30zł' wywÓz ziemi i praca koparkito
kwota 3 600zł , nadzÓr inspektora to kwota 420zł

Razem 500-60016 270 901,41 251 999,34

11 Pzebudowa drogi
powiatowej nr 3530 w
Klwatka- Bogusławice-
Skaryszew

80 000 80 000 Zgodnie z podpisanym porozumieniem ńa
pzebudowę drogi powiatowej nr 3530 Klwatka-
Bogusławice -Skaryszew Gmina przekazała dla
Starostwa Powiatowego w Radomiu dotację
celową na Mw zadanie. W ramach porozumienia
Starostwo Powiatowe w Radomiu wykonało
odcinek długoŚci 1 750m.
Wańośc robót kwota 529 895,06zł
Dotacja została wykorzystana i rozliczona
zoodnie z Umowa oo zakońe-zenitl inweqfunii

12 Przebudowa drogi
powiatowej nr 3525 w
Słupica-Gózd ibudowa
chodnika wrazz
opracowaniem dokumentacji

170 000 170 000 Zgodnie z podpisanym porozumieniem na
pzebudowę drogi powiatowej nr 3525 Słupica _
Gozd i budowę chodnika wrazz opracowaniem
dokumentacji Gmina pzekazaŁa dla Starostwa
Powiatowego w Radomiu dotację celową na Mw
zadanie. W ramach porozumienia Starostwo
Powiatowe w Radomiu wykonało odcinek
dłu goŚci 3 1 4,26m.P rzedstawione do rozl iczenia
dotacji pzez Starostwo Powiatowe koszty w
2010 roku to kwota 466799,28zł w tym wańośĆ
dokumerńacji kwota 82 960zł.
Dotacja została Wykorzvstana i rozliczona



zgodnie z umową po zakończeniu inwestycji.

Razem 600-60014 250 000 250 000

13 Niwelacja zagroŻeń
zwiąanych z wypadkami
samochodowymi i poprawa
bezpieczeństwa oraz wzrost
jakości usług turystycznych
poprzez budowę parkingu i

chodnikÓw w miejscowości
Klwatka na terenie gminy
GÓzd

43 571,37 36 746,47 Została tu zawańa w trybie pzetargu
nieograniczonego umowa na spzedaz idostawę
materiałów budowlanych. Dostawca
Pzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

"SKARPOL ll '' Społka jawna ul. Dziezkowska 2
Skaryszew.
WańośĆ umowy kwota 36.402,67zł'
Wlznaczono kierownika budowy i inspektora
orazzawarto umowy. Prace wykonywane były
systemem gospodarczym.
Wydatkowano kwotę 36 7 46,47 zł i wydatki
dotyczą głÓwnie zakupu materiałów'
Wykonano tu parking oraz drogę do Gminnego
Centrum lnformacji o łącznej powiezchni
556,72m2
Powyższe zadanie wchodzi w skład umowy jaka
została podpisana z Marszałkiem Wojewodztwa
o pozyskanie środków UE w ramach PROW
2007-2013 działanie,,odnowa i rozwój wsi'', co
zostało wyjaśnione w pkt. 5 tego sprawozdania
. Koszt kwalifikowany ogółem kwota 35784,20zł
w tym kwota dofinansowania z PROW
wynosi 22 079zł' Pzewidziana do refundacji
kwota22 079zł została w 20't0roku sfinansowana
ze środków własnych Gminy.

Razem 600-60095 43 571,37 36746,47

14 chodnik i plac pzy Agronomówce
w Kłonowie

10 500 10 404,12 W ramach zadania wykonano utwardzoną
nawiezchnię chodnika, zatoki parkingowej, !rogi
wewnętznej o łącznej powiezchni 331,45m'.
Prace wykonywane systemem gospodarczym.
Zakupiono głównie: obrzeŻa, cement, kostkę,
krawęŻniki i piach za kwotę 10 054,120zł.Wydatki
sfinansowano ze środkÓw własnvch ominv.

Razem 700-70005 10 500 10 404,12

15 Plan zagospodarowania
przestrzennego gminy

'1 000 Zadanie ujęte w wieloletnim planie
inwestycyjnym. ogólne łączne koszty finansowe
250.000 zł.

Zadanie w 2010 roku nie było realizowane.
Wydatków nie poczyniono. Pzesunięto termin
realizacii na lata 20'n-2A12.

Razem 710-71004 1 000

16 Poprawa wizerunku wsi
poplzez pzebudowę i

zagospodarowanie placu
przy Urzędzie Gminy ul.
Radomska 7

199 874,77 199 303,47 W 2009 roku w wyniku pzetargu
nieograniczonego o wartoŚci szacunkowej
powyzej 14 000 Euro a mniejszej niż kwoty
określone w pzepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy został wyłoniony
Wykonayvca: KOBALT Mariusz Wilkowski
Klwatka 30, 26-634 Gozd
't9't'689'30zł. Termin wykonania umowy ustalono



na 31.05.2010r. Została rownieŹ bez stosowania
ustawy o zamÓwieniach publicznych zawańa
umowa na nadzÓr inwestycyjny. Zadanie zostało
zrealizowane zgodnie z umową'
Zadanie przewidziane do realizacji w ramach
PROW 2007 -2013 działanie,,odnowa i rozwÓj
wsi'', gdzie projekt po pzetargu obejmuje kwotę
193.574,77zł w tym Środki UE kwota 119.255zł,
Umowę z Marszałkiem Województwa
Mazowieck|ego na pozyskanie środkÓw
podpisano w listopadzie 2009 roku, a i po
kontroli postępowania przetargowego podpisano
aneksy.
W roku budżetowym 20'l0 został złoŻony
wniosek o płatnoŚć.
Wydatkiobjęte umowąw ramach PROW
pzewidziane do refundacji czasowo
sfinansowano ze ŚrodkÓw własnych gminy.
Ponadto ze środkÓw własnych sfinansowano
wydatkinie objęte projektem w ramach PROW
2007-2013 a dotyczące zakupu materiałów
niezbędnych do oświetlenia placu, frezowania i

wycinki dzew. Plan powyzszych wydatków to
kwota 6.300zł ztego wydatkowano kwotę
5.728,70zł.
W 2010 roku zadanie zostało zakończone.
Nakłady poniesione w latach wczeŚniejszych to
kwota 3 050zł

17 Rozbudowa budynku
gospodarczo-garaŹowego w
GoŹdzie oraz plac pzed
budynkiem

48 013,4',1 48 008.47 Wydatki obejmują głÓwnie zakup materiałów
niezbędnych do prac wykończeniowych w
budynku orazzakup materiałow niezbędnych do
wykonania placu pzed budynkiem z tego między
innymi:
materiały elektryczne kwota 3 955,73zł, dostawę
kruszywa i piasku, oraz dostawę ziemi ogrodowej
kwota 13 664zł, materiały na podłogikwotia
4 299,7 6zł, materiały budowlane kwota
1 6 389,23zł, ańykuły ma larskie kwota 626,05zł.
W wydatkach ujęty jest równiez inspektor
nadzoru kwota 140azł, kierownik budowy kwota
3 960zł.Ponadto koszt koparkito kwota 1366,40,
lrezarki to kwota 642Ą, za paliwo do uządzeń
kwota 1 1 5,3 0zł,za polisę ubezpieczeniową
zapłacono kwotę 630zł, za kosztorysy zapłacono
kwotę 960zł Wydatki W całoŚci sfinansowano ze
środkow własnych qminv.

18 Zakup ekolog icznego kotła
miałowego dla UG w
Gożdzie

14 000 13 469,09 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze Środkow
własnych gminy. ZamÓwienia udzielono PPHU
,,Dragon' Robeń Tomczyk . 63-300 Pleszew,
Zielona Łąka ul. Wenecka 13.
Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych- ań. 4 pkt.8

Razem 750-75023 261 888,18 260 781,03

'19 Projekt BW i projekt EA Zadanie ujęte w wieloletnim planie inwestycyjńyń
na lata 2010-2a12' ogolny koszt zadania wynosił
38 850zł
WydatkÓw nie poczyniono. Plan został
skorygowany do zera w 2010 roku, gdyz nie było
potzeby wvdatkowania środkÓw.



iZgodnie z poOpis
jPańnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a
| [gjewllzlvem Mazowieckim zaiÓwno pro1ekt
I BW czyli,, Pzyspieszenie wzrostu

I 
kon kurencyj ności województwa mazowieckiego

I 
Przez budowan ie społecze ństwa informacyjnógo i

I 
gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwbrze n ie

lbaz wiedzy o Mazowszu,, jak i projekt EA czyli
|''Rozwój elektronicznej administraóji w
I 
samoządach województwa mazowieckiego

I 
wspomagającej niwelowanie dwudzielnośii
potencjału województwa' pzewidziane są do
realizacji pzez Województwo Mazowieckie w
.T.Tacl Regionalnego programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2oói -
2013'a zaplanowane na początek roku kwoty to
wkład Gminy. W2010 roku niezostała podpisana
umowa pzekazania środków dla WojewÓdztwa
Mazowieckiego, W złliązku z tym phń został
skorygowany izadanie pzesunięto do realizacii
na lata następne'

razem 750-75095 0 0

20
Gózd ipompa szlamowa dla
OSP Grzmucin

vvyoalKl ooeJmuJą
1. Wyposazenie oSP w GoŹdzie w duŻą

drabinę poŻarnicząPRoTEKTA o
wartości kwota 5 510,50zł w tym ze
ŚrodkÓw Gminy zapłacono kwotę
3710,50zł, natomiast kwota 1 8óozł
została sfinansowana przez oddział
WojewÓdzki ochotniczych Strazy
Pozarnych RP Województwa
Mazowieckiego ze ŚrodkÓw funduszu
fi rm ubezpieczeniowych.
Drabinę zakupiono z oddziału

W^o1ewódzkieg o och otn iczych Strazy PoŹa rnych
RP WojewÓdztwa Mazowieckiego Biuro
Terenowe w Radomiu
Zakup zrealizowano bez stosowania ustawy
prawo o zamówieniach publicznych_ art. 4 pkt.82. Uregulowanie zobowiązania ochotniczej

StraZy Pozarnej w Gzmucinie w kwocie
3 531,50 za zakupionąw latach
wcześniejszych pompę szlamową FU-o8
o wartości5831,50zł Kwota 23Oózł
zostiała sfi nansowan a przez oddział
Wojewódzki ochotniczych StraŻy
Pozarnych RP WojewÓdztwa
Mazowieckiego ze ŚrodkÓw funduszu

_ firm ubezpieczeniowych.
oSP Gzmucin pompę zat<upiła w oddziale
VojewÓdzkim ochotniczych Strazy Pozarnych
lP Województwa Mazowieckiego 

_Biu 
ro-erenowe 

w Radomiu.

razem 754-75412 7 300 7 242

21 Poprawa stanu Środowiska
naturalnego i efektywności
energetycznej popzez
zastosowanie systemu
solarnego w placówkach

333 858,05 326 361,77 Laaanle uJętew planie inwestycyjnym na 2010
rok. Zrealizowane W ramach oział-ańia
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoŚci
yiejskiej" lljetego prog ramem Rozwoju
obszarÓw Wiejskich na lata 2ao7-2a1ź.



szkolnych gminy GÓzd

I

Plan finansowy na to zadanie wynosi kwotę
333.858,05 zł.
Ztego:
1 35.626'05 zł- Środki własne
198.232 zł - dotacja _Środki okreŚlone w ań. 5
ust.1 pkt. 2 i3 u.f.p.
W2010 roku została podpisana umowa
pom iędzy Samoządem WojewÓdztwa
Mazowieckiego
z siedzibąw Warszawie a GminąGÓzd jako
Beneficjentem na dofinansowanie Mw zadania.
W ramach tego zadania zamontowano systemy
solarne :

- w Publicznej Szkole Podstawowej w GoŹdzie, w
Publicznej Szkole Podstawowej
w Kuczkach, w Publicznej Szkole Podstawowejw
Małęczynie, w Publicznej Szkole Podstawowej w
Kłonówku,
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Podgóze'
Wydatki obejmują koszĘ kwalifikowane w kwocie
322 458,05zł, oraz koszty niekwalifikowane i nie
objęte projęktem w kwocie 3903,72zł.
W budŻecie 2010 zaplanowano i zaciąnięto
pozyczkę z Banku Gospodarstwa KĘowego w
Warszawie, na czasowe sfi nansowanie
pzewidzianych do refundacji z PROW kosztÓw
zadania. Pozyczkę zaciągnięto w kwocie
198 232zł.
W 2010 roku został złoŻony wniosek o płatnośc
wynikający z podpisanej umowy i aneksu. Kwota
Cofinansowania z PROW wynosi
198 232zł.

22 WyrÓwnywanie poziomu
edukacji na terenie gminy
GÓzd poprzez dostosowa n ie
budynków PG i PSP w
Gozdzie do potrzeb XXI
wieku w latach 2009-2011.

43 340,50 4t.502,33 IZadanie inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie
I inwestycyj nym na lata 201 0-201 1 .Zadanie
I 
współfinansowa ne z Europejskiego Funduszu

I 
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu Vll-

ITworzenie i poprawa warunków dla rozwoju
I kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 lnfrastruktura
słuŹąca edukacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego
2007-2013.
Wydatki obejmują koszty kwalifikowane w kwocie
4 1 .206,66zł, oraz koszty n iekwa l ifi kowane objęte
projektem w kwocie 295,67zł
W2010r. zapłacono za :

- wykonanie dokumentacji technicznej kwota
4.638'40 zł. . ZamÓwienia udzielono: lnżynier
Pzedsiębiorstwo Budowlane Wojciech Marek
Puton , ul. Paderewskiego 9114 26-600 Radom
bez stosowania o zamÓwieniach publicznych -
ań'4'pkt.8.
-przeszacowanie kosztorysu na prace
remontowo-ocieplen iowe elewacji pzedszkola,
PsP i PG w GoŹdzie - kwota 214,08 zł.
ZamÓwienia udzielono :Pzesiębiorstwo
Budowlano Usługowe Rangbud Rafał Kowalik26-
600 Radom. Zamówienia udzielono bez
stosowania ustawy o zamÓwieniach publicznych
- art.4.pkt.8



| 
- zapłacono za tablice informacyjną projektu -

I kwota _ 282,94 zł. Sprzedawca :Wytwarzanie

ISzyldÓw i Reklam Jerzy Szczygłowski 27-400
I 
ostrowiec Swiętokzyski. ZamÓwienia udzielono

I 
bez stosowania ustawy o zamówieniach

I 
publicznych - art.4 pkt.8.

IZapłacono za prace remontowo- ociepleniowe
ielewacji budynku Przedszkola , PSP i

Gimnazjum w GoŹdzie wykonawcy za fakturę
częŚciowąw kwocie 36.071,24 zł. Wykonawca
ROB-BUD Robeń Faryna KuczkiWieś 11126-
634 Gózd wyłoniony w trybie pzetargu
nieograniczonego,
Zapłacono inspektora nadzoru kwota 295,67 zł.
Pzedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Rafał
Kowalik 26-600 Radom ul. Działkowa 11.
Zamówienia udzielono na podst.ań.4.pkt.8 Prawo
ZamÓwień Publicznych. W 2010 roku Gmina
otzymała refundację kosztów kwal ifi kowanych
projektu w kwocie 5 686,50zł.
ZrÓdła finansowania w 2010 r. kosztÓw

kwalifi kowanych projektu
- środkiwłasne - kwota 6.181 zł
- środki EFFR - kwota 35'025,66 zł. z tego ze
środkÓw własnych Gminy czasowo sfinansowano
kwotę 30 901,05zł
Koszty niekwalifikowanych w całości
sfinansowano ze środkÓw własnych.
Zadanie przewidziane do zakończenia w 2011
roku.

23 Zakup ekolog icznego kotła
miałowego dla PSP w
Kłonówku

14.000 12 000,01 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków
własnych gminy. Zamówienia udzielono PPHU
,,Dragon'' Robeń Tomczyk ' 63-300 Pleszew,
Zielona Łąka ul. Wenecka 13'
Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o
zamówieniach publicznych- art. 4 pkt.8

24 Zakup szorowarkina
potzeby lodowiska dla PSP
w GoŹdzie

7 900 7.899,50 Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środkÓw
własnych gminy. ZamÓwienia udzielono Firma
AMARGO Sp.z oo Sp.k.ul. Pogodna 10
PiotrÓwek Mały 05-850 oŻarÓw Mazowiecki ,

Zakupu dokonano bez stosowania ustawy o
zamÓwieniach publicznych art'4 pkt.8

Razem dział 80l
Rozdział 80101

399.098,55 387 763,6{

25 WyrÓwnywanie poziomu
edukacji na terenie gminy
GÓzd popzez dostosowanie
budynkÓw PG i PSP w
Gożdzie do potzeb XXl
wieku w latach 2009-2011.

78.129,00 74.815,95 Zadanie inwestycyjne ujęte w wieloletnim planie
inwestycyjnym na lata 2O1 0 -201 1 .Zadanie
wspołfi nansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu Vll-
Twozenie i poprawa warunkow dla rozwoju
kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 l nfrastru ktura
służąca edukacji Regionalnego Programu
operacyjnego WojewÓdztwa Mazowieckiego
2007-2013.
Wydatki obejmują koszty kwalifikowane w kwocie
7 4'282,86zł, oraz koszty n iekwalifi kowa ne objęte
projektem w kwocie 532,99zł
W2010r. zapłaconoza:
- wykonanie dokumentacji technicznej kwota
8.361'60-zł. . ZamÓwienia udzielono: lnzynier
Przedsiębiorstwo Budowlane Wojciech Marek
Puton, ul. Paderewskieso 911426-AA0 Radom

l0



bez stosowania o zamÓwien-acn puoticznycrl -ań.4'pkt.8.
-pŻeszacowanie kosztorysu na prace
p11o1 loJvo-oc i e p I e n i owe e tewa cj i p zed sz ko ta,
PsP i PG w GoŻdzie - kwota 38i,g2zł.
Zamówienia udzielono : Przesiębiorstwo
Budowlano Usługowe Rangbuó Rafał Kowalik26-
600 Radom. Zamówienia udzielono bez
stosowania ustawy o zamÓwieniach publicznych
- ań'4.pkt.8
- zapłacono za tablice informacyjną pĄektu -
\'ot" - 510,06 zł. Spzedawca :Wyiwazanie
Szyldów i Reklam Jeny Szczygłowski 274ao
ostrowiec Swiętokzyski. ZamÓwienia udzielono
bez stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych - art.4 pkt.B.
Zapłacono za prace remontowo- ociepleniowe
elewacjibudynku pzedszkola, psp i

Gimnazjum w GoŹdzie wykonawcy za fakturę
gz-ęściotłąw kwocie 65 025,28 zł. Wykonawca
ROB-BUD Robert Faryna KuczkiWids t 1,t 26_
634 GÓzd wyłoniony w trybie pzetargu
nieograniczonego,
Zapłacono inspektora nadzoru kwota 532,99 zł.
Pzedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Rafał
Kowalik 26-600 Radom ul. Działkówa 11.
ZamÓwienia udzielono na podst.art.4.pkt.8 Prawo
ZamÓwień Publicznych. W 2o1o roku'Gmina
otzymała refundację kosztÓw kwalifi kowanych
projektu w kwocie 10 251zł.
ZrÓdła finansowania w2O1O r' kosztów

kwalifikowanych projektu
- Środki własne - kwota 11 142,43 zł
- środki EFFR _ kwota 63 140,43 zł. ztego ze
środków własnych Gminy czasowo sfinańsowano
kwotę 55 705,04zł
Koszty niekwalifikowanych w całoŚci
sfinansowano ze środkÓw własnych'
Zadanie pzewidziane do zakońózenia w 2011
roku.

Razem dzial80l
Rozdział 80110
Pzebudowa budynku
świetlicy w Wojsławicach

55260,23 Wydatki dotyczązakupu ffi
potzeb pzebudowy świetlicy.
Bez stosowania ustawy o zamówieniach
P!b]'Jary_"h zakupiono materiały na kwotę
37 771,55zł.
Wykonano z materiałów zakupionych przez
Uząd Gminy następujące roboty-budowlane :

- wykopy pod ławy fundamentowe-15m3,
- zasypanie piaskiem wrazz zagęszczeniem
wykopów 20m3,
-wykonanie murow fundamentowych _30m2,
-podbudowa betonowa posadzki g5m2,
-wykonanie murów ścian konstrukcyjnych wraz z
montaŹem nadproży 200m2,
- mury ścian działowych 14m2,
- kominy wentylacyjne 3,Smb,
- strop'' Teriva'' wrazz wieńcem 114,5m2
Koszt robót kwota 16 568,68zł.
Zamówienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych (wąrtoŚc poniżei 14 ooo



Euro)
Wykonawca Tadeusz Gębski Gzmucin
Pozostałe wydatki obejmują koszt nadzoru i koszt
kierownika budowy.
Zadanie inwestycyjne sfinansowano ze ŚrodkÓw
własnych gminy.

Razem dział 85l
Rozdział 85154

56 000 55 260,23

27 Dokumentacja oświetlenia
ulicznego

6 069,'13 I 500,00 Wykonano projekt budowlano-wykonawczy
wraz ze stroną prawną - budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości DroŻanki, gmina GÓzd'
Zamowienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamÓwień publicznych (wańośĆ poniŹej 14 000
Euro)
Wykonawca: NadzÓr i Projektowanie Elektryczne
Ańur Molga ul. Szczawińskiego 2 m29,26€00
Radom.

28 I Budowa oświetlenia

I 
ulicznego na terenie gminy

Iwrazz dokumentacją

16 000 13 203,76 Wydatkiobejmują
1. Wykonanie oŚwietlenia ulicznego w

miejscowości GÓzd ul. Czarnecka
ZamÓwienie bez stosowania ustawy -
Prawo zamówień publicznych (wańoŚĆ
ponizej 14 000 Euro)
Wykonawca: Z.P.U.H. lnstalacji i Sieci
Elektrycznych PĄektowanie i Nadzór
Elektryczny w Adolfinie 6a, 26€70 Pionki
Radzisław Adamiec

3.947.26zł

2. Wykonanie oŚwietlenia ulicznego w
miejscowości Drożanki
ZamÓwienie bez stosowania ustawy -
Prawo zamówień publicznych (wartośĆ
poniŹej 14 000 Euro)
Wykonawca: Z.P.U.H. lnstalacji i Sieci
Elektrycznych Projektowanie i Nadzór
Elektryczny w Adolfinie 6a,26{-T0 pionki
Radzisław Adamiec

9.256.50 zł
Zadaniesfinansowanozesrooxowwłasnych 

IGminy. I

razem 900-900{5 22 069,13 14703,76

29 Budowa pomnika
upamiętniającego tragiczną i

bohaterską śmierÓ załogi
białoruskiego myśliwca Su-
27

22000 21306,20 Wydatki obejmują:
Wykonanie pomnika kwota 14 640zł,
Wykonanie krzyŻa, tablicy pamiątkowej kwota
4.880zŁ nadzor inwestorski kwota 480zł oraz
wydatki związane z odsłonięciem pomnika kwota
1306,20zł
Zadanie zrealizowano.
ZamÓwienie bez stosowania ustawy - Prawo
zamówień publicznych (wańośĆ poniżej 14 000
Euro
Wykonawca Zakład Kamieniarski GRANMOS
Monika Stan iszewska Skaryszew
Zadanie sfinansowano:_ Kwota 10.000zł środki otzymane od

Wojskowego Stowazyszenia Społeczno-
Kulturalnego,SWAT" w Warszawie

- kwota 1.170,53zł Zebrane ipzekazane
Gminie Środki Fundacii ,,Historia i

t2



WspółczesnoŚÓ'' w Lublinie
oozostałe Środki własne Gminy

razem 92{-92195 22000 2',1306,20

30 Budowa komPleksu boisk
sportowych zgodnie z
załoŹeniami programu,,
Moje Boisko-Orlik 2012" w
Gozd, ul. Starowiejska'1 30

802200 802175,85zł Zadanie i nwestycyjne zrealizowane z
następujących ŹrÓdeł finansowania:
- środki własne gminy - kwota 369.175'85 zł
- dotacja z budŹetu państwa od Ministra Sportu i

Turystyki- kwota 333.000 zł.
_ dotacja z Uzędu Marszałkowskiego -kwota
100.000 zł
W 2010 roku zapłacono faktury za:

1 ^ wykonanie dokumentacji projektowej
adaptacji projektu typowego Moje boisko

-orlik 2012 w miejscowości Gózd- kwota
{3.000 zł
Wykonawca: Usługi projektowe - Andrzej
Chmielewski, WyŚmiezyce ul. Sosnowa
40 26-811 Wyśmiezyce.
Zamówienia udzielono bez stosowania
ustawy o zamÓwieniach publicznych -
ań.4.pkt.8.

2. wykonanie dokumentacji geotechnicznej
dla boisk spońowych realizowanych w
ramach Programu Moje Boisko Orlik
2012- kw ota 2.1 96'00 zł.

Wykonawca :EKO Pracownia OchronY
Środowiska Tomasz Spętany 26-600
Radom, ul. Wilcza 8.
Zamowienia udzielono bez stosowania

I ustawy o zamowieniach publicznych -
I art.4.pkt8.
I s. Wykonanie mapy do celÓw projektowych
| - kwota 1.400zł.
I wykonawca'TRANS- GEO" Tomasz
l z^sowski 26-807 Radzanow, Młodynie
I oolne 47.t_l Zamówienia udzielono bez stosowania
l ustawy o zamówieniach publicznych -
I art.4.pkt.8.
| ą. zapłacono Wykonawcy kwotę 779.478,03

l zł orazza nadzór inwestorski kwotę
l s.t01,82zł.ZamÓwieniaudzielono
I Wvkonawcy w trybie Pzetargu
I nieograniczonego Firmie EUROCOURT
l sp. z oo ul. WolnośÓ 8 m. 7 , 26€00
I Radom

31 Budowa Lodowiska w
GoŹdzie w ramach
PilotaŻowego Programu
Budowy Składanych
Lodowisk Sezonowych oraz
Lodowisk Stałych,,Biały
Orlik"

475 000 472 367,80 Zadanie inwesĘcyjne zr ealizowane z
następujących Źrodeł fi nansowania:
- Środki własne gminy _244'697,00 zł
- dotacja z budŻetu państwa (Minister Spońu i

Turystyki- kwota 227 .500 zł. ZamÓwienia
udzielono Firmie AMARGO Sp. z oo Sp.k.. ul'
Pogodna 10 PiotrÓwek Mały 05-850 oŻarow
Mazowiecki w trybie pzetargu nieograniczonego.
Zapłacono Wykonawcy kwotę 468.358 zł, za
nadzÓr inwestorskikwotę 3.839'00 zł oraz
zapłacono za tablicę informacyjną
kwote 170.80 zł

Razem 926-92601 1 277 240 l Ż74 543'65

l3



oGoŁEM 5 380 218,38 5 3,t4 018,45

ut-ć-Łl

4ł),l

!rfi,frj,

?x,ć:8r
/ -:.

-f;l:1 ł Ąr

i
i

t4


