
Załącznik nr 1
do uzasadnienia do uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

Uzasadnienie do planowanych do realizacji w 2018 roku 
zadań inwestycyjnych w Gminie Zdzieszowice

L P N azwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji
Źródła

finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy

Celowość
panow ania zadania

1 Przebudowa ul. 
Młyńskiej w 
Januszkowicach

2.097.390,00 / 
2.000.000,00*

środki własne rok
2008-2018

Częściowa 
wymiana 
podbudowy, 
położenie dwóch 
warstw 
nawierzchni 
asfaltowej, 
ułożenie 
krawężników po 
obu stronach 
jezdni, budowa 
chodnika.

Stan nawierzchni 
obecnej drogi 
zagraża
bezpieczeństwu
jej
użytkowników 
oraz stanowi 
przedmiot skarg i 
interpelacji 
mieszkańców na 
przestrzeni 
ostatnich kilku 
lat.

2 Przebudowa ul. 
Kasztanowej w 
Żyrowej -  wykonanie 
dokumentacji 
projektowej

60.000,00 środki własne rok
2017/2018

Wykonanie
projektu

Obecny stan 
drogi budzi 
niezadowolenie 
jej
użytkowników, 
od wielu lat 
mieszkańcy 
wnioskują o jej 
modernizację.

3 Budowa parkingu na 
działce nr 372/3 przy 
ul. Nowej w 
Zdzieszowicach

560.720,00 / 
540.000,00*

środki własne rok
2016-2018

Wykorytowanie, 
ułożenie kostki 
betonowej + 
okrawężnikowa- 
nie, przełożenie 
uzbrojenia 
podziemnego.

W tej części ul. 
Nowej występuje 
stały problem z 
miejscami do 
parkowania ze 
względu na 
sąsiedztwo 
szkoły oraz lokali 
usługowych.

4 Zagospodarowanie 
terenu na działce 
2126/5 obok kościoła 
na Starym Osiedlu w 
Zdzieszowicach

244.375,00 / 
230.000,00*

środki własne rok
2017/2018

Wykorytowanie, 
ułożenie kostki 
betonowej + 
okrawężnikowa- 
nie, wykonanie 
oświetlenia.

Zadanie ma na 
celu poprawę 
estetyki tej części 
Starego Osiedla 
ze względu na 
bezpośrednie 
sąsiedztwo 
kościoła.
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5 Wykupy gruntów 42.000,00 środki własne rok
2018

Wykup gruntów Prowadzone 
inwestycje 
niejednokrotnie 
wymagają 
zlokalizowania 
części inwestycji 
na gruncie 
innych
właścicieli, co 
rodzi
konieczność ich 
wykupu.

6 Budowa budynku 
wielofuncyjnego w 
Januszkowicach -  
wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 
-  fundusz sołecki wsi 
Januszkowice

89.172,23 / 
18.129,40*

środki własne rok
2014-2018

Dalsza wymiana 
stolarki okiennej i 
drzwiowej w 
budynku oraz 
zagospodarowanie 
terenu wokół 
budynku

Konieczność 
wymiany zużytej 
technicznie 
stolarki oraz 
zagospodarowani 
a terenu wokół 
budynku dla 
potrzeb sołectwa 
Januszkowice

7 Wykonanie systemu 
oddymiającego do 
garaży w OSP Jasiona

9.000,00 środki własne rok 2018 Wykonanie
systemu
oddymiającego do 
garaży

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
pracy strażaków 
ochotników z 
OSP Jasiona

8 Termomodernizacj a 
budynku szkolnego 
przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach 
(OŚiGW)

1.968.005,76/
317.000,00*

środki własne rok
2016-2018

Rozpoczęcie 
realizacji tego 
zadania -  
wymiana części 
stolarki.

Zmniejszenie
emisji
szkodliwych 
substancji do 
atmosfery + 
poprawa estetyki 
obiektu

9 Zagospodarowanie 
działki nr 285/1 km 
Rozwadza przy ul. 
Szkolnej - fundusz 
sołecki wsi Rozwadza

99.478,38 / 
32.129,40*

środki własne rok
2017/2018

Dalszy ciąg 
zagospodarowania 
działki -  
urządzenia 
zabawowe/siłowe

Zagospodarowan
ie tej działki
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

10 Budowa ogrodzenia na 
placu zabaw w 
Wielmierzowicach -  
fundusz sołecki wsi 
Januszkowice

23.891,76/
14.000,00*

środki własne rok
2017-2018

Dalszy ciąg
wykonania
ogrodzenia

Wykonanie 
ogrodzenia ma na 
celu zapewnienie 
bezpieczeństwa 
dzieciom
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L P N azwa zadania
Ogólny koszt 

inwestycji Źródła
finansow ania

Data
rozpoczęcia

/zakończenia
Zakres rzeczowy Celowość

panow ania zadania

korzystającym z 
placu zabaw.

11 Zakup urządzeń 
zabawowych na plac 
zabaw w Krępnej -  
fundusz sołecki wsi 
Krępna

14.602,81 środki własne rok
2018

Zakup urządzeń 
zabawowych

Zakup urządzeń
zabawowych
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

12 Budowa instalacji 
nawadniającej boiska 
w Żyrowej wraz z 
odwiertem -  fundusz 
sołecki wsi Żyrowa

32.129,40 środki własne rok
2018

Budowa instalacji 
nawadniającej 
boiska w Żyrowej 
wraz z odwiertem

Budowa
instalacji
nawadniającej
boiska w
Żyrowej stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

13 Zakup urządzeń do 
ćwiczeń na wolnym 
powietrzu -  fundusz 
sołecki wsi Oleszka

12.112,78 środki własne rok 2018 Zakup urządzeń 
do ćwiczeń na 
wolnym 
powietrzu

Zakup urządzeń
do ćwiczeń na
wolnym
powietrzu
stanowi
przedmiot
wniosków
mieszkańców
sołectwa.

* dotyczy kwoty finansowania w roku 2018
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