
Komentarz  opisowy  do  sprawozdania                          
z  gospodarowania  Gminnym  Funduszem 
Ochrony  Środowiska  za  2005 rok : 

             
 
 
L.p.                                 Nazwa zadania                                                                         Plan                Wykonanie  
 
 
 
1. Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice związane ze zmianą ogrzewania  
     budynków mieszkalnych - przejście z paliwa stałego na ekologiczne                                         75.000 zł                  74.531 zł 
 
    Komentarz : 

     Zadanie zrealizowano. 
 
2. Zakup drzew i nasadzeń                                                                                                                                   10.000 zł                     9.988 zł 
 
    Komentarz : 

     Zadanie zrealizowano. 
 
3. Zabezpieczenie kasztanowców – szrotówka kasztanowcowiaczka – 280 sztuk                          24.500 zł                    11.499 zł 
 
    Komentarz : 

     Zadanie zrealizowano zgodnie z faktyczną ilością oraz stanem formalno-prawnym.  
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4. Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja.                                                                                   21.000 zł                   20.955 zł 
 
   Komentarz : 

    Zadanie zrealizowano. 
 
5. Modernizacja kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazową w  
     PSP Nr 2 w Zdzieszowiach oraz modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły                                                                                                                  
     - zakończenie zadania                                                                                                                 150.000 zł                 111.167 zł 
 

   Komentarz : 

    Zadanie zrealizowano. Oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zadania.  
 
6. Budowa uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka-Skała” – projekt budowy studni,  
     projekt adaptacji stacji wodociągowej, wykonanie obudowy i adaptacji, połączenie 
     studni ze stacją, nadzór                                                                                                              95.000 zł                    19.500 zł 
 
     Komentarz : 

      Procedura wyboru wykonawcy zadania została uniewaŜniona, ze względu na to iŜ wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość  
      przekroczyła ilość środków zaplanowanych w budŜecie na ten cel. Zadanie zostało ujęte w budŜecie gminy na rok 2006. Jego zakres  
      rzeczowy powiększono o pełną realizację projektu tj. drogi dojazdowe, ogrodzenie, przebudowę zasilania według nowych norm.  
      Pierwotnie nie posiadając dokumentacji planowano tylko obudowę na wykonanym odwiercie i czerpanie wody z nowego ujęcia.   
      Poniesione koszty dotyczą nadzoru hydrologicznego, wykonania map do celów projektowych oraz wykonania projektu budowlanego.  
 
7. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw na terenie „Borek” w  
     miejscowości Rozwadza                                                                                                            395.000 zł                   242.990 zł 
 
   Komentarz : 

    Zadanie zrealizowano. Procedura przetargowa spowodowała oszczędności w realizacji całości zadania i nie był potrzebny tak duŜy  
    wkład własny.  
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8. Kanalizacja wsi Krępna – udział własny                                                                                    40.000 zł                       0 zł 
 
    Komentarz : 

     Realizacja zadania po otrzymaniu grantu (dotacji) z Unii Europejskiej. 
 
9. Kanalizacja wsi Rozwadza – udział własny oraz aktualizacja dokumentacji                        69.500 zł                        0 zł 
 
    Komentarz : 

     Realizacja zadania po otrzymaniu grantu (dotacji) z Unii Europejskiej. 
 
 
 
 

 

 

 


