
STAN ZAAWANSOWANIA ŚRODKÓW GMINNYCH W REALIZACJI  ZADAŃ 
GOSPODARCZYCH W 2007 ROKU

Poz DZ.Treść  Plan 
budżetu Opis stanu realizacji zadania

Stan 
zaawansowania 
środków 
gminnych na 
dzień 30.06.2007r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 430.000,- 4.514,00

1. wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Krępna 50.000

2. wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza 50.000

3. wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Oleszka 50.000

4. wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Jasiona 50.000

4a wykonanie kanalizacji sanitarnej 
wsi  Januszkowice

50.000

Aktualizuje się dokumentacja ze względu na upłynięcie terminu pozwolenia na 
budowę
W trakcie aplikowania podprojektu aglomeracji – zlewnia Zdzieszowice Gminy 

– Zdzieszowice, Walce,  Leśnica w ramach projektu TRIAS OPOLSKI 
Etap II z Funduszu Spójności Unii Europejskiej – transza środków 2007-2013

Trwa  ukończenie dokumentacji technicznej i uzgodnienia z mieszkańcami.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. modernizacja przestrzeni publicznej w  Żyrowej 
- projekt

80.000 Ogłoszono przetarg  na 24.05.2007r. Termin realizacji zadania – 30.11.2007r. 0,00

6. remont rowu 479 od przepustu pod drogą 
474 Oleszka

100.000 Oczekuje się na wydanie decyzji wodnoprawnnej, orza pozwolenie na budowę. 4514

600 Transport i łączność 4.856.541 177.786,22

7.

projekt budowy chodnika oraz kanalizacji 
burzowej przy drodze wojewódzkiej 423 ul. 
Wolności w Januszkowicach , ul. Opolskiej w 
Zdzieszowicach, Rozwadzy i Krępnej 
-współfinansowanie z Samorządem 
Województwa

70.000

Wystosowano pismo do Marszałka Województwa o rozpoczęcie procedury 
realizacji zadania.

Uzgodniono, że Urząd Marszałkowski przekaże ze swojego budżetu kwotę 
70.000zł. Zadanie będzie realizowała Gmina Zdzieszowice. Porozumienie 

zostanie podpisane w lipcu 2007r. Po tym zostanie ogłoszony przetarg. 
Trwają uzgodnienia z ZDW przy  budowaniu  specyfikacji przetargowej  

0,00

8. modernizacja nawierzchni ul. Filarskiego - 
partycypacja ze Starostwem Powiatowym

200.000
Brak środków na całość zadania. Trwają rozmowy na temat zwiększenia 
środków i zrealizowanie całej ulicy.
Oczekuje się na stosowne porozumienie w tym temacie  na  temat realizacji 
całej ulicy.

0,00



9. remonty cząstkowe dróg 150.000 Trwa  realizacja zadania , termin  31 VIII 2007 r 0,00

9a. nadzory i ogłoszenia w prasie i w telewizji 4.000 Na bieżąco 0,00

10. naprawy chodników w mieście i gminie 20.000 Realizacja  w/g  potrzeb. 4.773,93

11.
remont drogi dojazdowej na Lesiany w 
Januszkowicach od mostku do 
Srebrnego Jeziora

50.000 Zawarto  umowę  - trwa  realizacja , termin  31 VIII 2007 r 999,18

12. modernizacja drogi od lasu do posesji   Gil w 
Oleszce

16.000 Zadanie zrealizowane 15.738,00

13. budowa drogi asfaltowej na ul. Zamkowej w 
Januszkowicach - odnoga - zakończenie zadania

60.000 W  dniu  30 VII 2007 r  - ogłoszono  przetarg  na  realizację  zadania 0,00

14. modernizacja drogi ul. Bocznej do posesji 
Cieślewicz -1 etap

800.000 Oczekuje  się  na pozwolenie na budowę i ogłoszenie przetargu. 0,00

15.
modernizacja dróg - cienki dywanik asfaltowy 
po wymianie sieci wodociągowej na osiedlu 
Kaczorownia w Zdzieszowicach

2.684.800 Unieważniono przetarg  w  dniu  06 VII 2007 r.
Obecnie  został  ogłoszony  nowy 02 VIII 2007 r – drugi  przetarg 19.999,46

16.
Rozwadzy (ogr. ruchu poj. mech, za 
wyjątkiem mieszkań, posesji i rolników 
posiad. pola)

100.000  Projektant dostarczył dokumentację. 
Wartość zadania  325.000 zł – obecnie  brak  środków na  realizację 93,02

17.

koncepcja wykonania obwodnicy miasta od ul. 
Kozielskiej przez Wschodnią, K. Miarki, 
Myśliwca 
i tunelem pod torami PKP do ul. Filarskiego

100.000 27 IV 2007 r – zawarto  umowę  z  wykonawcą.
Termin realizacji zadania – 31.10.2007r. 0,00

18. wykonanie zatoki dla autobusów wraz z wiatą,  
w Krepnej

15.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

19. modernizacja mostu na ul. Lesiańskiej w 
Januszkowicach

70.000 Zadanie  zrealizowano 68.274,58

20. wykonanie chodnika łączącego ul. Górną
 z ul. Pokoju po przekątnej

30.000 Zadanie  w  trakcie realizacji.  Termin zakończenia  10 VIII 2007 r 854,00



21. wykonanie chodnika przy ul. Nowe] (od ul.
Filarskiego do ul. G. Św. Anny ) 70.000 Zlecono wykonanie dokumentacji.  Termin realizacji 30.07.2007r. Po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę  realizacja robót. 0,00

22. wykonanie projektu budowy drogi  na ul. 
Wypoczykowej w Januszkowicach 31.741 Zlecono wykonanie projektu. Termin realizacji do  03 VIII 2007r. 0,00

23. budowa drogi dojazdowej do garaży wzdłuż 
torów kolejowych

52.000 Zlecono wykonanie dokumentacji.
Termin realizacji  30 IX 2007 r.  Następnie  realizacja  robót 0,00

24. remont chodnika od strony parkingu do bramy 
przedszkola Nr 6

6.000 Zadanie  zrealizowano 5.769,17

25. modernizacja dróg - cienki dywanik asfaltowy  
na Piastów I

174.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

26. cienki dywanik asfaltowy przy bloku 
Kościuszki  12 (łącznik )

63.000 Zadanie  zrealizowano 61.284,88

27. utwardzenie drogi wzdłuż boiska w Parku 
Miejskim

60.000 Zlecono wykonanie dokumentacji.
Termin realizacji 15.08.2007r.   Następnie – realizacja robót 0,00

28. remont przystanków PKS w Gminie 10.000 Wykonano inwentaryzację  robót. Prace zostały  zlecone do realizacji - termin 
06 VIII 2007r. 0,00

29. wykonanie map, przekrojów, zdjęć skrzyżowań 
dla dróg gminnych

20.000 Zlecono wykonanie realizacji zadania – termin 31.08.2007r. 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

30. remont budynku samorządowego na Piastów I 40.000 Zawarto  umowę. Roboty  rozpoczęto  01 VIII 2007 r 671,00

31. remont budynku samorządowego w Żyrowej 50.000           Dokumentacja  kosztorysowa  w  opracowaniu , termin  opracowania 
dokumentacji  do 03 VIII 2007 r 0,00

 32.
 modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 29 

wraz z dokumentacją.

664.259 Ogłoszono  przetarg  w  dniu  20.07.2007 r 28.694,00

33.
 przygotowanie terenu pod budownictwo 
jednorodzinne w  Żyrowej : projekt dróg 
i uzbrojenia , wykonanie uzbrojenia

780.000
W dniu 28.03.2007r. rozstrzygnięto przetarg  na realizację zadania – projekt 
dróg i uzbrojenia. Termin wykonania projektu 31.07.2007r. Po tym nastąpi 

możliwość wykonania uzbrojenia.
0,00



34.
 wykonanie przebudowy lokalu ( po kawiarni) 
przy ul. Fabrycznej na pomieszczenia SM 
Zielona oraz Dom Dziennego Pobytu -

 520.000 W  trakcie  realizacji.  Termin  wykonania do  31 X 2007 r 0,00

35. modernizacja budynku przy ul. Filarskiego 25 
-zakończenie zadania

 138.000 Zadanie zrealizowane 131.675,27

36.
montaż windy osobowej wraz z projektem w 
budynku przy ul. Filarskiego 19 ( PZ)  340.000 Zadanie zrealizowane 334.620,96

37. modernizacja pomieszczeń MGBP  500.00
0

Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji – termin 30.06.2007r. 
Wartość  inwestycji wzrosła  do  680.000 zł 4.636,00

710          Działalność usługowa 80.000 2.196,00

38.
 dokonywanie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zdzieszowice

48.850
Zatwierdzono  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy. Obecnie  zleca  się  do  realizacji  zmiany 
miejscowego  planu  zagospodarowania

0,00

39.

aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Z-ce 
oraz opracowanie ekofizjografii -zakończenie 
zadania

31.150

Studium zostało zatwierdzone  uchwałą  Rady  Miejskiej  w 
Zdzieszowicach  w  dniu  19.06.2007 r. Trwają  prace  przygotowawcze 

do  zmian  w  planie  zagospodarowania  przestrzennego
Zrealizowano.

2.196,00

754  Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona  przeciwpożarowa 1.278.500 31.338,20

40. modernizacja OSP w  Żyrowej { instalacja co 
i schody ewakuacyjne)

40.000 Zlecono  realizację  instalacji C.O. 0,00

41.  budowa budynku wielofunkcyjnego w 
Januszkowicach ( dach - instalacja odgromowa)

 104.000 W  trakcie  realizacji  zadania , termin do  30 X 2007 r 1.598,20

42.
modernizacja budynku OSP Rozwadza 
(wykonanie ogrzewania gazowego, wymiana 
okien, remont elewacji)

 104.000 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  do 
przetargu. Termin wykonania – 30.07.2007r. Po tym – przetarg. 0,00

43.
budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej 
(aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie
ekspertyzy dachu)

30.000  Zlecono aktualizację dokumentacji i wykonywanie ekspertyzy dachu.
 Umowa  w  trakcie  podpisywania , termin  do  30 XI 2007 r. 0,00



44.
dofinansowanie zakupu jednego  średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Jasiona

430.000 W trakcie realizacji 0,00

45.
zakup agregatu wysokociśnieniowego i pompy 
pływającej do samochodu strażackiego OSP 
Żyrowa

20.500 Zabraknie środków na realizację zadania 0,00

46. modernizacja systemu monitoringu 550.000 Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono  przetarg.  
Trwa  realizacja  zadania  do  30 XI 2007 r 29.740,00

801 Oświata i wychowanie

47. budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 2 1.030.000 Trwa realizacja zadania 257.527,18

48.
wykonanie zewnętrznej izolacji ścian piwnic 
oraz wyłożenie z kostki brukowej placu przy
PSP Nr 1

72.800 Zadanie zrealizowane 67.632,86

49. wymiana dachu budynku  PSP w Rozwadzy 156.000 Realizuje BA-EO
Termin realizacji  02.07 -24.08.2007 7.320,00

50.  wykonanie instalacji alarmowej w budynku 
PSP w Rozwadzy 10.000 Realizuje BA-EO

Realizacja w  m-cach VII-IX 0,00

51. 

51.

wykonanie ogrodzenia i piłkołapów od strony 
posesji Bik na boisku przy PSP Nr 1

25.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

52.  modernizacja chodnika na 
placu  przedszkolnym P-6.

17.500 Realizuje BA-EO
Realizacja w m-cu VIII 488,00

53. wykonanie boisk sportowych 500.000
Opracowano dokumentację projektową.

Złożono  wniosek  o  dofinansowanie  do  Min. Edukacji. 
Obecnie ogłoszono  przetarg.

29.280,00

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona  środowiska

54. montaż iluminacji świątecznych w mieście 7.500 Realizacja zadania w  miesiącu XII 2007r. 0,00



55. konserwacja oświetlenia 
chodnikowego  i ulicznego

117.375 Na bieżąco 39.754,05

56. remont zniszczonego oświetlenia 15.000 Na bieżąco 0,00

57. ogłoszenia w prasie i w telewizji, nadzory 3.000 X 0,00

58.

opłata przyłączeniowa za modernizację 
zasilania w energię elektryczną Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Górnik" w 
Januszkowicach.

11.000 Oczekuje na umowę z Zakładów Energetycznych 0,00

 59. 

demontaż starej sieci oświetleniowej na ul. 
Korfantego i na ul. G. Św. Anny- do Zespołu 
Szkół w Zdzieszowicach.

17.000 Zadanie  zrealizowano 16.970,46

60. dozbrojenie oświetlenia w mieście i gminie 20.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

61. modernizacja punktów świetlnych w gminie na 
energooszczędne

200.000 Zadanie zrealizowano. 199.822,74

62. wykonanie oświetlenia na ul. Wiejskiej w 
Krępnej - zakończenie zadania

50.000 Zadanie  zrealizowano 48.605,00

63. wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej w 
Żyrowej -1 etap

100.000 Zadanie  w  trakcie  realizacji.. 0,00

64. modernizacja oświetlenia na ul. Strzeleckiej ( od 
Słowackiego do Roosevelta)

25.000 Zadanie  zrealizowano. 24.302,00

65. modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu  
Dalnia w Oleszce

25.000 Przejęto  notarialne  drógi  od  Gminy  Gogolin.
Realizacja  zadania  IV kwartał 0,00

66.
wykonanie oświetlenia niskiego na terenie 
„Mirabelki" - 8 pkt, zainstalowanie skrzynki 
wraz z licznikiem

43.000
Brak zmiany kwalifikacji  terenu „Mirabelki”  w  planie przestrzennego 
zagospodarowania z usług komunikacji  na teren rekreacyjno-sportowy. 

Obecnie wykono  2 punkty oświetlenia – reszta  IV  kw. 
0,00

67.

wykonanie oświetlenia niskiego ( od ul. 
Fabrycznej do D.Dz.P przy basenie ) 
wraz parkingiem na ul. Fabrycznej - 5 
pkt.

25.000 Zadanie  zrealizowano 24.302,00



68. modernizacja oświetlenia na osiedlu : ul. 
Orzeszkowej, Filarskiego,Korfantego.

80.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

69.

wykonanie sygnalizacji  świetlnej przejścia dla
pieszych przy Lewiatanie oraz sygnalizacji 
 pulsującej przy PSP Nr 1 - partycypacja ze 
Starostwem Powiatowym

50.000 Wystosowano pismo do Starostwa Powiatowego o przygotowanie umowy.
Brak  odpowiedzi 0,00

70. remont i wymiana hydrantów  p.pożarowych w 
gminie

50.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

71.
remont  budynku Zębiec B-3 ( okna, 
drzwi, instalacja c.o )

100.000 Dotacja – ZGKiM  -  wykonano  okna  i  drzwi. 0,00

72. remont budynku Zębiec A-3 130.000 Dotacja – ZGKiM -  wykonano okna i  drzwi 0,00

73.

modernizacja sieci wody na ul. G.  Św. Anny od 
Fabrycznej do przejazdu kolejowego z 
odłączeniem starej sieci i modernizacja 
przejścia pod torami kolejowymi

250.000 Dotacja – ZGKiM.  Zadanie  w  trakcie  realizacji. 0,00

74. Zdzieszowicach 60.000 Dotacja – ZGKiM.   Realizacja  IV  kwartał 0,00

75.
odłączenie starego odcinka sieci wodnej na 
ul. Chrobrego od torów kolejowych do ul. 
Parkowej z przepięciem przyłączy wody

356.000 Dotacja – ZGKiM.  Pierwszy  przetarg  unieważniono. Brak  środków w 
kwocie  90.000 zł 0,00

76.  modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy
 bloku 4 na Osiedlu Piastów

100.000 W  trakcie zlecania do  realizacji.  0,00

77. modernizacja sieci kanalizacyjnej na 
ul. Korfantego {blok 18-22 np. bajpas)

100.000 Dotacja – ZGKiM.  Wykonano projekt modernizacji.
Po  przetargu – realizacja  IV  kw. 0,00

78. całoroczne wykonywanie wystroju grobów 1.700 Na bieżąco 0,00

79. utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. 
energia, woda, itp.)

27.000 Na bieżąco 7.063,24



80. utrzymanie parku zabaw i wypoczynku 15.000 Na bieżąco 0,00

81. remont urządzeń zabawowych 20.000 W  trakcie  realizacji – termin 30.07.2007r. 0,00

82. wykonanie znaków poziomych i pionowych 
na jezdniach

52.000 Wystawiono zlecenie na znaki poziome do ZGKiM.  W  trakcie  realizacji.
Termin do  31 VIII 2007 r 24.560,75

83.

    

interwencyjne wyłapywanie zwierząt 
stanowiących zagrożenie - współpraca ze 
schroniskiem dla zwierząt.

16.000 W  trakcie  realizacji. 0,00

84. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz. inne  
opłaty

10.000 Na bieżąco 5.964,00

85. uzupełnienie piasku w boiskach siatkówki 
plażowej

2.300 Zadanie  zrealizowano 2.253,72

86. remont tablic oznakowania ulic 30.000 W  trakcie  realizacji 2.989,00

87. zakup i montaż koszy ulicznych 50.000 W  trakcie  realizacji 0,00

88. zakup ławek 15.000 W  trakcie  realizacji 0,00

89. remont ławek 5.000 Realizacja  na bieżąco 149,73

90.  wykonanie barierek na mostku przy ul. Wodnej
 w Krępnej

3.000 Zlecono przygotowanie oferty. Realizacja  VIII 2007 r 0,00

91.
odszkodowania, zadośćuczynienie na rzecz 
osób fizycznych z tytułu poniesienia  szkód na 
mieniu gminnym ( wraz z odsetkami )

6.000 Na bieżąco 3.003,69

92. koszty postępowania sądowego i odsetki za 
parkowanie pojazdu

8.000 Na bieżąco 2.687,14

93. usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w gminie 22.000 w/g potrzeb 0,00

94. zakup choinki 2.500 Realizacja – XII 2007r. 0,00



95. zakup 4 stolików betonowych z ławkami 
( szachownice )

15.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

96.  remont klombu na dz.510/54 przy posesji P. 
Pieszkała i ul. Fabrycznej

10.000 Realizacja  - IV  kw. 2007 r 0,00

97. zakup urządzeń zabawowych 80.000 Po przeglądzie placu zabaw (10.04.2007r.) ustalono zestaw zakupu do 
przetargu.  Realizacja do  30 VIII 2007 r 0,00

98. wykonanie studzienek burzowych ul. Korfantego, 
blok 3-5 oraz na parkingu przy ul Kościuszki

15.000
Zlecono wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej.
Termin wykonania dokumentacji – 30.07.2007r.

0,00

99.  modernizacja parku zabaw w/g  posiadanej 
dokumentacji

800.000 Oczekuje na pozwolenie na budowę i ogłoszenie przetargu. 40,51

100.
projekt zagospodarowania działki z odstojnikiem 
kanalizacji burzowej w Oleszce do celów 
rekreacyjnych

10.000 Zadanie niezrealizowane. Oczekuje sie na dokumentację. 0,00

101.

wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej 
i węzłów podczyszczających na potoku Anka 
w  Zdzieszowicach -1 etap

250.000 Otrzymano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg. 0,00

102.
 wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i  węzła 
podczyszczającego na ul. Działkowca w 
Januszkowicach

38.000 Zlecono  do  realizacji  -  IV  kw. 2007 r 0,00

103. Wymiana  pompy  głębinowej  wody  pitnej  SUW 
Oleszka    

20.000 Zadanie  zrealizowano 0,00

104. Przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej  w 
Zdzieszowicach  

60.000 Wykonuje  ZGKiM , opóźnienie  w  realizacji  zadania  wynika z 
przedłużających się uzgodnień  z  PKP 0,00

105.
Modernizacja sieci wody na ul.G.Św. Anny  od 
Fabrycznej do przejazdu  kolejowego z odłączen. 
starej sieci i modernizacja przejścia pod torami 

250.000 Zlecono do realizacji . Termin wykonania  20.08.2007 r. 0,00

106. wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. G. Św. 
Anny  23-25

135.000 Realizacja  do  15 X 2007 r 0,00

107.

Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dostosowania budynku przychodni 
przy ul. Filarskiego 19 do wymogów określonych w 
rozporządzeniu Min. Zdrowia

50.000 Zlecono  wykonanie  dokumentacji  projektowo - kosztorysowej .
 Termin realizacji zadania 30.11.2007 r 0,00



108.
Wykonanie systemu oddymiania w budynku 
przychodni przy ul. Filarskiego 19

30.000 Zadanie  zrealizowane

109.
wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Górnej 
w Zdzieszowicach

437.000 W  trakcie  realizacji 0,00

110. remont muru oporowego przy zbiorniku p.poż,  
w Żyrowej - całość zadania

40.000 Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Termin jej wykonania to 15.07.2007r. Po tym – realizacja robót 0,00

111. gazyfikacja wsi Jasiona i Oleszka 750.000 Opracowano porozumienie między Gminą Zdzieszowice a  G.O.Z.G. Opole co 
do realizacji inwestycji 0,00

112. wykonanie projektu zagospodarowania terenu 
„Mirabelki" na cele rekreacyjno-sportowe.

20.000 Brak możliwości wykonania zadania bez zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. Obecnie  zbiera  się oferty  na  wykonanie  zadania. 0,00

113. wykonanie projektu parkingu przy ul. Nowej 20.000 Zlecono wykonanie projektu. Termin wykonania – 30.08.2007r. 0,00

926 Kultura fizyczna i sport

114.
zakup i montaż na boisku słupków z naciągiem 
siatki do gry w piłkę siatkową 1 kpl. ( wraz z 
siatką)

3.000 Uzgodniono ceny. Zakup zostanie dokonany w m-cu VII 2007r.
Zadanie  zrealizowano 0,00

115. remont ogrodzenia boiska przy ul. Myśliwca 70.000 Wykona  ZGKiM  -  IV  kw. 2007 r 0,00

116.
wykonanie nawierzchni ( sztuczna trawa lub 
tartan) boiska przy blokach 4,5,7,8 wraz z 
piłkołapem od strony bloków 7,8,9.

180.000 Wykonano projekt techniczny. Złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji 
o dofinansowanie. Ogłoszono  przetarg. 0,00

117.

wykonanie i montaż ogrodzenia-piłkołapów 
wys. 4m na boiskach sportowych dz.510/65 
osłaniających parking wzdłuż bloków 
Akacjowa 14-18

30.000 Wykonano  kosztorys  inwestorski. 0,00

118. wykonanie skateparku 100.000
W dniu 05.04.2007r. odbyło się spotkanie w celu określenia zakresu prac i 

typu urządzeń. Zlecono projekt utwardzenia placu pod urządzenia. 
Termin  realizacji 30 IX 2007r.

0,00

G.F.O.Ś.
119. zakup drzew, nasadzeń i zieleni 20.000 Zadanie zrealizowano 0,00

120. konserwacja     rowów     melioracyjnych     oraz 
remonty przepustów

120.000 W  trakcie  realizacji  -  do  28 IX 2007 r 6100,00

121. zabezpieczenie kasztanowców 15.000 Zadanie  zrealizowano 0,00



122. wycinka drzew, przecinka, pielęgnacja 45.000 Zadanie w trakcie realizacji. 0,00

123. Nadzory, ogłoszenia oraz szacunki szkód 9.700 X 0,00

124.  § 4590 - kary i odszkodowania na rzecz 
osób  fizycznych

6.000 X 0,00

125.

doprowadzenie wody do posesji Klosek i 
Kioliyka za Odrą w Zdzieszowicach 
oraz Boronowski - Lepich w Krępnej 
nad Odrą

550.000 W dniu 16.05.2007r. rozstrzygnięto przetarg na projekt. Termin 31.07.2007r.
Po tym – przetarg na realizację robót  -  w  IV  kw. 2007 r 0,00

126.
modernizacja kotłowni z paliwa stałego 
na gazowe wraz z instalacją gazową oraz
instalacją co. w budynku PSP Krępnej

150.000
Zlecono wykonane projektu technicznego.

Termin wykonania 15.07.2007r. Po tym - przetarg na realizację robót.
Wartość zadania  to  250.000  zł.  Brak  120.000  zł  aby  ogłosić  przetarg.

0,00

127. wymiana pomp głębinowych na SUW Krępna 35.000 Wykonano specyfikację istotnych warunków zamówienia  ZGKiM.
Zlecono zadanie do realizacji  do  30 VII 2007 r 0,00

128.

dofinansowanie dla mieszkańców Gminy 
Zdzieszowice związane ze zmianą 
ogrzewania budynków mieszkalnych - 
przejście z paliwa 
stałego na ekologiczne

100.000 Na bieżąco 34.060,00


