
Komentarz  opisowy  do  sprawozdania                                       
z  gospodarowania  Gminnym  Funduszem Ochrony  

Środowiska  za  2006 r. : 
             
 
 
L.p.                                 Nazwa  zadania        Plan                Wykonanie  
 
 
 
1. Zakup  drzew  i  nasadzeń          10.000  zł  9.991,00  zł 
 
    Komentarz : 
 Zadanie zrealizowano.  
 
2. Wykonanie odbudowy Potoku – Anka po zniszczeniach     38.000  zł  28.697,66 zł 
 
    Komentarz : 
 Zadanie zrealizowano.  
 
3. Zabezpieczenie kasztanowców         15.000  zł  11.913,80  zł 
 
    Komentarz : 
  Zadanie zrealizowano.  
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4. Wycinka drzew, przecinka i pielęgnacja.        40.000 zł  39.701,73 zł 
 
    Komentarz : 
 Zadanie zrealizowano.  
 
5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych      2.000 zł  0,00 zł 
 
    Komentarz : 
 Zadania nie zrealizowano.  
 
6.  Odprowadzenie  wody  do posesji  Klosek  i  Kioltyka  za  Odrą     
     w Zdzieszowicach  oraz do posesji Boronowski i Lepich w Kr ępnej –  
     wykonanie ekspertyzy urządzeń zaopatrzenia w wodę i projektu rozwi ązań  30.000 zł  5.002,00  zł 
 
    Komentarz : 
     Zlecono do firmy FUNAM Wrocław opracowane ekspertyzy.  
    W dniu 26. 07. 2006 otrzymano z firmy FUNAM Wrocław pismo  
 w sprawie zainstalowanych filtrów. Burmistrz przygotował projekt uchwały 
 zmniejszającej to zadanie i przeznaczenie całej kwoty na wykonanie  
 dokumentacji doprowadzającej wodę z sieci miejskiej. 
 
7. Budowa uzupełniającego ujęcia wody „Oleszka-Skała”                                                      285.500 zł  285.081,19  zł 
 
     Komentarz : 

Zadanie zrealizowano. 
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8. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Krępna       50 000 zł  0,00 zł 
 
   Komentarz : 
 Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu  
 zadania przez „TRIAS OPOLSKI” 
 
9. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza       50 000 zł  0,00 zł 
 
    Komentarz : 
 Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu  
 zadania przez „TRIAS OPOLSKI”. 
 
10. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka       50 000 zł  18,10 zł 
 
    Komentarz : 
 Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu  
 zadania przez „TRIAS OPOLSKI”. 
 
11.  Wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona       50 000 zł  567,10 zł 
 
    Komentarz : 
 Środki oczekujące na uruchomienie wkładu własnego po uruchomieniu  
 zadania przez „TRIAS OPOLSKI” . 
 
12. Dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Zdzieszowice związane ze zmianą z 
      ogrzewania budynków mieszkalnych - przejście z paliwa stałego na ekologiczne  260 000 zł  123.128,03 zł 
 
    Komentarz : 
 Zadanie zrealizowano. 


